
1 
 

 

សេចក្តណីែនាំេម្រាបក់្ម្មវធិទីដិ្ឋា ការអសនត ម្របសវេន ៍សនោ ត DV នោ ាំ  ២០២១ 

ពត័ម៌ានអពំកីម្មវធិឆី្នោ ត 

ឆ្ ៀងរាល់នោ  ំក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិតតងក្តួតពិនិតយកម្មវធិីឆ្នោ ត DV តដ្លកំណតឆ់្ោយសភាសហ
 ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ។ មាក្ា ២០៣ (គ) ននច្បាបស់តីពអីឆ្តត ក្បឆ្វសនន៍ិងសញ្ជា ត ិ(INA) តច្បងអពំីជនអឆ្តត ក្បឆ្វសនម៍្យួ
ក្បឆ្េេតដ្លឆ្គឲ្យឆ្ ម្ ោះថា “diversity immigrants”  សក្មាបក់្បឆ្េសតដ្លមានក្បវតតិឆ្ធវើអឆ្តត ក្បឆ្វសនឆ៍្ៅសហ
 ដ្ឋអាឆ្ម្ កិមានកក្ម្តិទាប។ សក្មាបន់ោ ២ំ០២១នងឹមានេោិឋ កា ឆ្នោ ត DV ច្បំនួន ៥៥០០០ច្បាប។់ កា ច្ប ោះ
ឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត DV ព ំតក្ម្វូឲ្យបងក់្ាកឆ់្ ើយ។ 

ឆ្បកខជនតដ្លក្តូវានឆ្ក្ជើសឆ្ ើសកោ ងកម្ មវធិីឆ្នោ ត (“ឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ ត”) ក្តូវមានលកខណៈតដ្លឆ្្លើយតបឆ្ៅនឹង
លកខនតិកៈតដ្លសាម្ញ្ញប  តនតតងឹ ងឹ ឆ្ដ្ើម្បមីានលកខណៈសម្បតតិសម្ក្សបសក្មាបេ់ិោឋ កា ឆ្នោ ត DV ។ ក្កសួងកា 
ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិឆ្ក្ជើសឆ្ ើសឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ តាម្ យៈកា ចាបឆ់្ោយនច្បដ្នយឆ្លើក្បពន័ធក ំពយូេ ័។ ក្កសួង
កា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិតបងតច្បកេិោឋ កា ឆ្នោ ត DV ឆ្ៅាម្េីាងំេមូ្សិាស្តសតក្ាមំ្យួតំបន ់ឆ្ហើយគ្មម ន
ក្បឆ្េសណាម្យួតដ្លអាច្បេេួលានឆ្លើសពី ៧ ភាគ យ ននច្បំនួនេិោឋ កា ឆ្នោ ត DV តដ្លមានកោ ងនោ ណំាម្យួ
ឆ្ ើយ។ 

សក្មាបឆ់្នោ ត DV ក្បចានំោ ២ំ០២១ ក្បជាជនឆ្ដ្ើម្ននបណាត ក្បឆ្េសខាងឆ្ក្កាម្ឆ្នោះ ម្និអាច្បោកច់្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្េ 
ឆ្ោយសា មានក្បជាជនឆ្ដ្ើម្ឆ្លើសពី ៥០០០០ តក ់ម្កពីក្បឆ្េសទាងំឆ្នោះ ានឆ្ធវើអឆ្តត ក្បឆ្វសនឆ៍្ៅ ស់ឆ្ៅ
សហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិកោ ង យៈឆ្ពលក្ានំោ ចំ្ប ងឆ្ក្កាយឆ្នោះ កោ ងឆ្តោះមាន៖ 

បងក់ាល ឆ្ដ្ស ឆ្ក្បស ីល កាណាោ ច្បិន(ដ្ីឆ្គ្មក) កូ  ំប  ីសាធា ណ ដ្ឋដូ្ម្នីីក តអលសាល់វ ឌ ័ ហ្គា តម់ា 
ឡា នហេី ឥណាា  ហាមា អ ីក ម្ កិស ិក នីឆ្ហេ យី  ា គីសាា ន ហវីលីពីន កូឆ្  ខាងតបូង ច្បក្កេពអងឆ់្គលស
(ឆ្លើកតលងឆ្អៀ  ងខ់ាងឆ្ជើង)និងេឹកដ្ី ណបអងឆ់្គលស និងឆ្វៀតណាម្។ 

អោកតដ្លឆ្កើតឆ្ៅ ហ ងក ង មា កាវ និងនតវ ន ់អាច្បច្ប ោះឆ្ ម្ ោះាន។ 
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លកខណៈសម្បតត ិ

លកខខណា តក្ម្វូេ១ី៖ ជនតដ្លឆ្កើតឆ្ៅក្បឆ្េសទាងំឡាយណាតដ្លក្បជាជនឆ្ដ្ើម្មានសិេធិច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ អាច្បច្ប ោះ
ឆ្ ម្ ោះាន។ 

ក្បសិនឆ្បើអោកម្និានឆ្កើតឆ្ៅកោ ងក្បឆ្េសទាងំឆ្តោះឆ្េ មានវធិីពី យ ងឆ្េៀតតដ្លអោកអាច្បនឹងមានសិេធិកោ ងកា ច្ប ោះ
ឆ្ ម្ ោះាន៖ 

 ឆ្តើបតី/ក្បពនធ បស់អោកឆ្កើតឆ្ៅកោ ងក្បឆ្េសតដ្លក្បជាជនឆ្ដ្ើម្មានសិេធិច្ប ោះឆ្ ម្ ោះតដ្ ឬឆ្េ? ក្បសិនឆ្បើតម្ន 
អោកអាច្បច្ប ោះឆ្ ម្ ោះានឆ្ោយតអែកឆ្លើក្បឆ្េសកំឆ្ណើ ត បស់បតី/ក្បពនធ បស់អោក កោ ងក ណីតដ្លឆ្ ម្ ោះអោក
ទាងំពី ានច្ប ោះឆ្ៅកោ ងពាកយឆ្លងឆ្នោ តឆ្ហើយក្តូវានឆ្ក្ជើសឆ្ ើសជាឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ ត មានលកខណៈ
សម្បតតិក្គបក់្គ្មនន់ិងេេួលានេិោឋ កា DV ក្ពម្ទាងំចូ្បលឆ្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិជាម្យួគ្មោ ។ 

 អោកានឆ្កើតឆ្ៅក្បឆ្េសតដ្លក្បជាជនឆ្ដ្ើម្ម្និមានសិេធចិ្ប ោះឆ្ ម្ ោះតម្ន ប  តនតឆ្តើឪព កមាត យ បស់អោកម្និ
ានឆ្កើត ឬជាក្បជាជន ស់ឆ្ៅក្សបច្បាបក់ោ ងក្បឆ្េសឆ្តោះឆ្ៅឆ្ពលតដ្លអោកឆ្កើតតម្នឆ្េ? ក្បសិនឆ្បើ
តម្ន អោកអាច្បច្ប ោះឆ្ ម្ ោះានឆ្ោយតអែកឆ្លើក្បឆ្េសកំឆ្ណើ ត បស់ឪព កឬមាត យ បស់អោក ក្បសិនឆ្បើ
ក្បឆ្េសឆ្តោះជាក្បឆ្េសតដ្លក្បជាជនឆ្ដ្ើម្មានសិេធិច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត DV នោ  ំ២០២១។ សក្មាប់
ឆ្សច្បកតីលម្ែតិសតីពពីត័ម៌ានខាងឆ្លើ សូម្ចូ្បលឆ្ម្ើលសំណួ តដ្លសួ ញឹកញាបប់ំអ ត។ 

លកខខណា តក្ម្វូេ២ី៖ ឆ្បកខជនឆ្នោ ត DV នីម្យួៗក្តូវមានកក្ម្តិសិកាឬបេពិឆ្សាធនក៍ា ងា ក្សបាម្លកខខណា  
ននកម្មវធិឆី្នោ ត DV ណាម្យួខាងឆ្ក្កាម្៖ 

 យ ងឆ្ហ្គច្បណាស់បញ្ចបក់ា សិកាថាោ កវ់េិាល័យ ឬកា សិកាមានតនម្លឆ្សមើ តដ្លមាននយ័ថាានបញ្ចប់
កា សិកាឆ្ោយឆ្ជាគជយ័ យៈឆ្ពល ១២ នោ  ំននកក្ម្តិសិកាអលូវកា ថាោ កប់ឋម្សិកានិងម្ធយម្សិកា។ 

ឬ 

 មានបេពិឆ្សាធនក៍ា ងា ពី នោ កំោ ងកា ងា តដ្លតក្ម្ូវឱ្យមានកា បណត ោះបណាត លឬបេពិឆ្សាធនយ៍ ង
ឆ្ហ្គច្បណាស់ពី នោ ឆំ្ដ្ើម្បបីំឆ្ពញកា ងា ឆ្តោះកោ ង យៈឆ្ពលក្ានំោ ចំ្ប ងឆ្ក្កាយ។ ក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ
 ដ្ឋអាឆ្ម្ កិនឹងឆ្ក្បើក្ាស់ក្បពន័ធេិនោនយ័ O*Net Online  បស់ក្កសួងកា ងា សហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ ឆ្ដ្ើម្បី
កំណតអ់ំពីលកខណៈសម្បតតិបេពិឆ្សាធនក៍ា ងា ។ 

សក្មាបព់ត័ម៌ានបតនាម្អំពីលកខណៈសម្បតតបិេពិឆ្សាធនក៍ា ងា  សូម្ចូ្បលឆ្ម្ើលសំណួ តដ្លសួ ញឹកញាបប់ំអ ត។ 

http://www.onetonline.org/
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សូម្ក ំច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត DV ក្បសិនឆ្បើអោកព ំមានលកខណៈសម្បតតិសម្ក្សបឆ្ៅនងឹលកខខណា តក្ម្ូវទាងំពី 
ខាងឆ្លើឆ្នោះ។ 

 ដូ្វកាលននកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ 

ឆ្បកខជនក្តូវច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត DV នោ ២ំ០២១ ាម្ក្បពន័ធឆ្អ ិច្បក្តូនចិ្បាម្ឆ្គហេពំ ័ dvloterry.stage.gov 
កោ ងច្បឆ្តល ោះនងៃក្តងន់ន Eastern Daylight Time (EDT) (GMT-4) នងៃព ធ េី២ តខត លា នោ ២ំ០១៩  ហូតដ្ល់នងៃ
ក្តងន់ន Eastern Daylight Time (EDT) (GMT-5) នងៃអងាា   េី០៥ តខវចិ្បឆិកា នោ ២ំ០១៩។ សូម្ក ំ ងច់ា ំហូតដ្ល់
សាត ហ៍ច្ប ងឆ្ក្កាយនន ដូ្វកាលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ ឆ្ោយសា តតអាច្បមានកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្ក្ច្បើន តដ្លជាឆ្ហត បណាត លឱ្យឆ្គ
ហេំព ័ដ្ំឆ្ណើ  កា យឺត។ រាល់កា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឬកា បញ្ចូ លឯកសា ម្និទានឆ់្ពលឆ្វលានឹងម្និក្តូវានេេួលយក
ឆ្ ើយ។ ច្បាបអ់ន ញ្ជញ តឱ្យឆ្បកខជនមាោ កច់្ប ោះឆ្ ម្ ោះតតម្ដងប  ឆ្ណាណ ោះកោ ង ដូ្វកាលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះនីម្យួៗ។ ក្កសួងកា 
ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិឆ្ក្បើក្ាស់បឆ្ច្បចកវេិាេំឆ្នើបឆ្ដ្ើម្បតីសវង កកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្ក្ច្បើនដ្ង។ អោកតដ្លច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ
ឆ្លើសពមី្យួដ្ងនងឹក្តវូអស់សិេធឆិ្ៅកោ ងកា ចូ្បល មួ្ឆ្លងឆ្នោ ត។ 

កា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះាម្ក្បពន័ធឆ្អ ិច្បក្តនូចិ្បសក្មាបក់ម្មវធិឆី្នោ ត DV នោ  ំ២០២១ 

អោកអាច្បច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត DVាម្ក្បពន័ធឆ្អ ិច្បក្តូនចិ្ប (E-DV Entry Form ឬ DS-5501) ាម្ យៈឆ្គហេំព ័ 
www.dvloterry.stage.gov ។ ឆ្យើងនឹងម្និេេួលពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះតដ្លគ្មម នពត័ម៌ានឆ្ពញឆ្លញឆ្ ើយ។ កា ច្ប ោះ
ឆ្ ម្ ោះឆ្នោះនងឹម្និតក្ម្ូវឲ្យបងន់ងលអវីឆ្ ើយ។ សូម្ឆ្ក្បើកម្មវធិីអ ីនឆ្ធើណិត (internet browser) ឆ្ស ងីមីឆ្ពលច្ប ោះ
ឆ្ ម្ ោះ។ កម្មវធិីអ ីនឆ្ធើណិតឆ្ស  ចីាស់ (ឧទាហ ណ៍ Internet Explorer 8) អាច្បនឹងជួបបញ្ជា  អាក ់អលួជាម្យួនឹង
កម្មវធីីឆ្នោ ត DV។ 

ឆ្យើងឆ្លើកេឹកច្បិតតឲ្យអោកច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត DV ឆ្ោយខលួនឯង ឆ្ោយម្និចាាំច្បឆ់្ក្បើ “អោកក្បឹកាេិោឋ កា ” 
“ភាោ កង់ា េិោឋ កា ” ឬអោកសក្ម្បសក្ម្ួលណាម្យួឆ្ ើយ។ ក្បសិនឆ្បើមានប គាលណាជយួ អោក អោកក្តូវតតមាន
វតតមានឆ្ៅឆ្ពលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ ឆ្ដ្ើម្បអីាច្បអតល់ពត័ម៌ានតដ្លក្តមឹ្ក្តូវឆ្ៅនឹងសំណួ តត ឆ្ហើយអាច្ប កាេំព ័បញ្ជា ក ់
(confirmation page)  បស់អោកនិងឆ្លខពិឆ្សសននេំព ័បញ្ជា ក ់បស់អោកអងតដ្ ។ អោកក្តូវតត កាេំព ័បញ្ជា កន់ងិ
ឆ្លខពិឆ្សសននេំព ័បញ្ជា ក ់បស់អោកជាចាាំច្ប។់ ក្បសិនឆ្បើគ្មម នពត័ម៌ានទាងំឆ្នោះឆ្េ អោកនឹងម្និអាច្បចូ្បលឆ្ៅាម្
ោនលេធអលពីកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់អោកឆ្ៅកោ ងក្បពន័ធអ ិនធណិឺតានឆ្ ើយ។ សូម្ក្បុងក្បយត័ោឆ្ៅឆ្ពលមានប គាល
ណាមាោ កស់ ំជួយ  កាពត័ម៌ានឆ្នោះជូនអោក។ អោកកក៏្តូវ កាគណនីអ ីតម្ លតដ្លានបញ្ចូលឆ្ៅកោ ងពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ 
E-DV អងតដ្ ។ សូម្ឆ្ម្ើល សំណួ តដ្លសួ ញឹកញាបប់អំ ត សក្មាបព់ត័ម៌ានបតនាម្សតីពីកា ្ឆ្ាកកោ ងកម្មវធិី

http://www.dvloterry.stage.gov/
http://www.dvloterry.stage.gov/
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ឆ្នោ ត DV ។ អោកកអ៏ាច្បចូ្បលឆ្ៅឆ្ម្ើល  វឌិីអូ  បស់ឆ្យើងសតីពីកា តណតកំម្មវធិីឆ្នោ ត DV និងកា តណតពំីម្យួ
ដ្ំណាកក់ាលឆ្ៅម្យួដ្ណំាកក់ាលឆ្ដ្ើម្បជីួយ សក្ម្ួលដ្ល់កា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់អោក។ 

បតា បព់ីអោកានច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្ពញឆ្លញឆ្ហើយ អោកនងឹឆ្ ើញឆ្អក្កងប់ញ្ជា កម់្យួ តដ្លមានឆ្ ម្ ោះនិងឆ្លខកូត
បញ្ជា កព់ិឆ្សស បស់អោក។ សូម្ក្ពីនឆ្អក្កងប់ញ្ជា កឆ់្នោះសក្មាបេ់ កជាពត័ម៌ាន។ ចាបព់នីងៃេី០៥ តខឧសភា នោ ំ
២០២០ អោកនងឹអាច្បាម្ោនលេធអលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់អោកាម្ យៈ dvloterry.stage.gov ឆ្ោយច្ប ច្បឆ្ៅឆ្លើ ត្ក
លេធអលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ (Entrant Status Check) ឆ្ហើយបញ្ចូលឆ្លខកូតបញ្ជា កព់ិឆ្សស និងពត័ម៌ានផ្ទា ល់ខលួន បស់អោ
ក។ អោកក្តូវតតច្ប ច្បឆ្លើត្កលេធអលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ (Entrant Status Check) ឆ្ដ្ើម្បដី្ងឹថាអោកក្តូវានឆ្ក្ជើសឆ្ ើសជា
ឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ ត DV នោ  ំ២០២១ និងឆ្ដ្ើម្បពីិនិតយឆ្ម្ើលកាលប ឆិ្ច្បឆេនងៃសមាា សនេ៍ោិឋ កា អឆ្តត ក្បឆ្វសន ៍បស់
អោក ក្បសិនឆ្បើអោកក្តូវានឆ្ក្ជើសឆ្ ើស។   ោឋ េាិលអាឆ្ម្ កិនឹងម្និជូនដ្ណឹំងដ្ល់អោកឆ្ោយផ្ទា ល់ឆ្ ើយ។ 
Entrant Status Check គឺជាក្បេពពត័ម៌ានតតម្យួគតស់ក្មាបអ់ដល់កា តណតសំតីពីកា បនតដ្ំឆ្ណើ  កា ពាកយស ំ
 បស់អោក។ សូម្ពិនតិយឆ្ម្ើល សំណួ តដ្លសួ ញឹកញាបប់អំ តសក្មាបព់ត័ម៌ានបតនាម្សតីពីដ្ំឆ្ណើ  កា ឆ្ក្ជើសឆ្ ើស។ 

អោកក្តូវតតអតល់ពត័ម៌ានខាងឆ្ក្កាម្ឆ្ដ្ើម្បចី្ប ោះឆ្ ម្ ោះ៖ 

១. ឆ្ ម្ ោះ៖ តម្ក្តកូល តម្ខលួន ឆ្ពាលគឺដូ្ច្បឆ្ ម្ ោះកោ ងលិខតិ្លងតដ្ន បស់អោក។ ក្បសិនឆ្បើអោកមានឆ្ ម្ ោះ
តតម្យួ អោកក្តូវបញ្ចូ លឆ្ៅកោ ងក្បអបត់ម្ក្តកូល។ 

២. ឆ្េេ៖ ក្បុស ឬ ក្សី 

៣. នងៃតខនោ កំំឆ្ណើ ត៖ នងៃ តខ នោ  ំ

៤. េីក្កុងកំឆ្ណើ ត 

៥. ក្បឆ្េសកំឆ្ណើ ត ឆ្ោយោកឆ់្ ម្ ោះក្បឆ្េសតដ្លកំព ងឆ្ក្បើក្ាស់បច្បច បបនោសក្មាបេ់កីតនលងតដ្លអោកឆ្កើត 

៦. ក្បឆ្េសតដ្លមានសិេធិច្ប ោះឆ្ ម្ ោះសក្មាបក់ម្មវធិីឆ្នោ ត DV ។ ក្បឆ្េសតដ្លមានសិេធចិ្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់អោក 
ជាេូឆ្ៅ ដូ្ច្បគ្មោ ឆ្ៅនឹងក្បឆ្េសកំឆ្ណើ ត បស់អោកតដ្ ។ ក្បឆ្េសតដ្លមានសិេធិច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់អោកម្និពាកព់ន័ធឆ្ៅ
នឹងេីកតនលងតដ្លអោកសាោ កឆ់្ៅ ឬសញ្ជា តិ បស់អោកឆ្ ើយ ក្បសិនវខ សពីក្បឆ្េសកំឆ្ណើ ត បស់អោក។ ក្បសិនឆ្បើ
អោកឆ្កើតកោ ងក្បឆ្េសតដ្លគ្មម នសិេធចិ្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ តឆ្េឆ្តោះ សូម្ចូ្បលឆ្ៅ សំណួ តដ្លសួ ញឹកញាបប់ំអ ត 
ឆ្ដ្ើម្បពីិនិតយឆ្ម្ើលថាឆ្តើមានវធិីណាឆ្អេងឆ្េៀតអោកអាច្បមានសិេធិច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ។ 

https://www.youtube.com/watch?v=tOQlh2d2EbQ
http://www.dvloterry.stage.gov/
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ងមសីក្មាបក់ម្មវធិឆី្នោ ត DV ២០២១៖ ឆ្បកខជនក្តូវមានលិខតិ្លងតដ្នតដ្លមានស ព លភាពសក្មាបឆ់្ធវើដ្ំឆ្ណើ   
ឆ្ពាលគឺក្តូវអដល់ពត័ម៌ានដូ្ច្បតឆ្ៅ៖ ឆ្លខលិខិត្លងតដ្ន ក្បឆ្េសឆ្ច្បញលិខិត្លងតដ្ន និងនងៃអ តកំណត ់បស់
លិខិត្លងតដ្នឆ្តោះ។ លកខនតកិៈឆ្នោះឆ្ក្បើសក្មាបត់តឆ្បកខជនតដ្លជាអោកច្ប ោះឆ្ ម្ ោះច្បម្បងប  ឆ្ណាណ ោះ ម្និច្បំឆ្ពាោះបដ/ី
ក្បពនធ និងកូនៗតដ្លច្ប ោះឆ្ ោ្ ោះតដ្ ឆ្តោះឆ្េ។ អោកក្តូវតតបញ្ចូ លពត័ម៌ានទាងំឆ្នោះ ឆ្លើកតលងតតអោកគ្មម នក្បឆ្េស
សាោ កឆ់្ៅ ឬជាជនជាតិននក្បឆ្េសគ ម្ម យនីសតឆ្ហើយម្និអាច្បស ំលិខិត្លងតដ្នពី ោឋ េាិល បស់ក្បឆ្េសគ ម្ម យនី
សតឆ្តោះាន ឬជាឆ្បកខជនតដ្លក្តូវានឆ្លើកតលងឆ្ោយ ដ្ឋម្ស្តនតីក្កសួងសនតិស ខមាត េមូ្ ិនិង ដ្ឋម្ស្តនតីក្កសួងកា 
ប ឆ្េសប  ឆ្ណាណ ោះ។ 

៨.  បូងតឆ្បកខជន៖ ក្តូវតតជា បូងតងម ី(ងតកោ ង យៈឆ្ពលក្ាមំ្យួតខច្ប ងឆ្ក្កាយ)  បស់អោក បតី/ក្បពនធអោក និង
កូនៗអោកទាងំអស់។ សូម្ឆ្ម្ើល បញ្ចូល បូងតឌជីីងល សក្មាបល់កខខណា  បូភាពនិងបឆ្ច្បចកឆ្េស។ អោកម្និចាាំច្ប់
បញ្ចូ ល បូងតសក្មាបប់ត/ីក្បពនធឬកូន តដ្លជាជនជាតិអាឆ្ម្ កិ ឬអោកមានសិេធិ ស់ឆ្ៅក្សបច្បាបឆ់្ៅអាឆ្ម្ ិ
កឆ្ហើយឆ្តោះឆ្េ ប  តនតឆ្បើអោកបញ្ចូ ល កគ៏្មម នឆ្ទាសនព អ៍វីតដ្ ។ 

 បូងតច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្នោ ត DV ក្តូវមានលកខខណា សតងោ់ ដូ្ច្បគ្មោ ឆ្ៅនឹង បូងតស ំេិោឋ កា អាឆ្ម្ កិតដ្ ។ កា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ
ឆ្លងឆ្នោ ត ឬពាកយឆ្សោើស ំេិោឋ កា  បស់អោកនឹងក្តូវបដ្ិឆ្សធ ក្បសិនឆ្បើ បូងត បស់អោកឬក្កុម្ក្គសួា  បស់អោកម្និ
ក្តឹម្ក្តូវាម្លកខខណា បឆ្ច្បចកឆ្េស ឬក្តូវានតកតក្បាម្វធិីណាម្យួ។ កា បញ្ចូ ល បូងតចាស់ តដ្លធាល បឆ់្ក្បើ
ឆ្ដ្ើម្បចី្ប ោះឆ្ ម្ ោះកាលពីនោ មំ្ ននឹងខ សលកខនតិកៈ ឆ្ហើយនងឹក្តូវបដ្ិឆ្សធ។ សូម្ឆ្ម្ើល បញ្ចូល បូងតឌជីីងល 
សក្មាបព់ត័ម៌ានបតនាម្។ 

៩. អាសយោឋ ននក្បសណីយ ៍- អោកេេួល 
    អាសយោឋ នបតា តេ់ ី១៖ ឆ្លខអាោះ ឆ្លខអលូវ 
    អាសយោឋ នបតា តេ់ ី២៖   /ំសងាា ត ់ក្សុក/ខណ័ា  
    េីក្កុង 
    ក្សុក/តំបន/់ឆ្ខតត 
    ឆ្លខកូតតំបន/់ឆ្លខនក្បសណីយ ៍
    ក្បឆ្េស 

១០. ក្បឆ្េសតដ្លអោក ស់ឆ្ៅបច្បច បបនោ 

១១. ឆ្លខេូ ស័ពា (ក្បសិនឆ្បើមាន) 
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១២. អាសយោឋ នអ ីតម្ ល៖ ក្តូវតតជាអាសយោឋ នអ ីតម្ លតដ្លអោកឆ្ក្បើក្ាស់ឆ្ោយផ្ទា ល់ាន ឆ្ហើយនឹងបនត
កា ឆ្ក្បើក្ាស់ឆ្ោយផ្ទា ល់ បតា បព់ីឆ្យើងអតល់ពត័ម៌ានដ្ល់ឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ តកោ ងតខឧសភានននោ បំតា ប។់ 
ក្បសិនឆ្បើកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់អោកក្តូវានឆ្ក្ជើសឆ្ ើស ឆ្ហើយអោកបនតដ្ំឆ្ណើ  កា ននកា ជាបឆ់្នោ តាម្ យៈ Entrant 

Status Check ឆ្តោះ អោកនឹងេេួលានអ ីតម្ លេំតកេ់ំនងបតនាម្ពីក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ ជូនដ្ណឹំង
អោកថាពត័ម៌ានលម្ែតិននកា សមាា សស ំេិោឋ កា អឆ្តត ក្បឆ្វសន ៍បស់អោកមានឆ្ៅកោ ង Entrant Status Check ។ 
ក្កសួងកា ប ឆ្េសនឹងម្និឆ្អញើអ ីតម្ លឆ្ៅក្ាបថ់ាអោកជាបឆ់្នោ ត DV ឆ្តោះឆ្េ។ សូម្ឆ្ម្ើល សំណួ តដ្លសួ ញឹក
ញាបប់អំ ត សក្មាបព់ត័ម៌ានបតនាម្សតីពីដ្ំឆ្ណើ  កា ចាបឆ់្នោ ត។ 

១៣. កក្ម្តិកា សិកាតដ្លអោកានបញ្ចប ់គិតក្តឹម្បច្បច បបនោ (១) បឋម្សិកា, (២) វេិាល័យ គ្មម នសញ្ជញ បក្ត, 
(៣) វេិាល័យ មានសញ្ជញ បក្ត, (៤) សាលាវជិាា ជីវៈ, (៥) ម្ ខវជិាា ខលោះឆ្ៅសកលវេិាល័យ, (៦) ប ញិ្ជញ បក្តពី
សកលវេិាល័យ, (៧) ម្ ខវជិាា កក្ម្តិបញ្ចបថ់ាោ កឧ់តតម្សិកាខលោះ, (៨) អន បណាិ ត, (៩) ម្ ខវជិាា កក្ម្តិថាោ កប់ណាិ ត
ខលោះ, (១០) ថាោ កប់ណាិ ត។ សូម្ឆ្ម្ើល សំណួ តដ្លសួ ញឹកញាបប់ំអ តសក្មាបព់ត័ម៌ានបតនាម្សតីពីលកខខណា នន
កក្ម្តិអប ់។ំ 

១៤. សាា នភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍បច្បច បបនោ៖ (១) ឆ្ៅលីវ  (២) ឆ្ ៀបកា ឆ្ហើយ ឆ្ហើយបតី/ក្បពនធខញ គំ្មម នសញ្ជា តិអាឆ្ម្ កិ 
ឬកានស់្តហាីនកាតឆ្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ (LPR)ឆ្េ (៣) ឆ្ ៀបកា ឆ្ហើយ ឆ្ហើយបតី/ក្បពនធខញ មំានសញ្ជា តអិាឆ្ម្ កិ ឬជា
អោកកានស់្តហាីនកាតឆ្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ (៤)  តលងលោះ (៥) ឆ្ម្មា យ/ឆ្ពាោះមា យ ឬ (៦)  ស់ឆ្ៅតបកគ្មោ ក្សបាម្
ច្បាប។់ បញ្ចូលឆ្ ម្ ោះ នងៃតខនោ កំំឆ្ណើ ត ឆ្េេ េីក្កុងកំឆ្ណើ ត និងក្បឆ្េសកំឆ្ណើ ត បស់បតី/ក្បពនធអោក និង បូងត
 បស់បត/ីក្បពនធអោក ឲ្យានក្តឹម្ក្តូវឆ្ៅាម្លកខខណា  បូងតដូ្ច្បជា បូងត បស់អោកតដ្ ។ 

កា ខកខានម្និានបញ្ចូលឆ្ ម្ ោះបត/ីក្បពនធ ឬច្ប ោះឆ្ ម្ ោះប គាលតដ្លម្និជាបត/ីក្បពនធ បស់អោក នឹងឆ្ធវើឱ្យអោកាតប់ង់
សិេធជិាឆ្បកខជនច្បម្បងសក្មាបឆ់្នោ ត DV ឆ្ហើយ្នដ្ល់កា បដ្ិឆ្សធច្បំឆ្ពាោះពាកយស ំេិោឋ កា ទាងំអស់ឆ្ៅកោ ង
ពាកយស ំ បស់អោក ឆ្ៅឆ្ពលសមាា សនស៍ ំេិោឋ កា ។ អោកក្តូវតតបញ្ចូ លឆ្ ម្ ោះបត/ីក្បពនធ ឆ្ទាោះបីជាបច្បច បបនោឆ្នោះអោក
 ស់ឆ្ៅតបកគ្មោ កឆ៏្ោយ ឆ្លើកតលងតតអោក ស់ឆ្ៅតបកគ្មោ ឆ្ោយក្សបច្បាប។់ កា  ស់ឆ្ៅតបកគ្មោ ឆ្ោយក្សបច្បាបគ់ឺ
ជាកា ក្ពម្ឆ្ក្ពៀង វងបតីក្បពនធតដ្លឆ្ៅមានច្បំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ប  តនត ស់ឆ្ៅតបកគ្មោ  ឆ្ោយមានដ្ីកា សឆ្ក្ម្ច្បពី
ត លាកា ។ ក្បសិនឆ្បើអោកនិងបតី/ក្បពនធ បស់អោកាន ស់ឆ្ៅតបកគ្មោ ឆ្ោយក្សបច្បាប ់ឆ្តោះបត/ីក្បពនធអោកនឹងម្និ
អាច្បឆ្ធវើអឆ្តត ក្បឆ្វសនជ៍ាម្យួអោកាម្ យៈឆ្នោ ត DV ានឆ្ ើយ។ កា តដ្លអោកបញ្ចូ លឆ្ ម្ ោះបត/ីក្បពនធតដ្លាន
 ស់ឆ្ៅតបកគ្មោ ឆ្ោយក្សបច្បាបន់ឹងព ំមានឆ្ទាសនព អ៍វីឆ្ ើយ។ ក្បសិនអោក ស់ឆ្ៅតបកគ្មោ ឆ្ោយគ្មម នដ្ីកា សឆ្ក្ម្ច្ប
ពីត លាកា  អោកចាាំច្បក់្តូវបញ្ចូ លឆ្ ម្ ោះបត/ីក្បពនធ បស់អោក ឆ្បើឆ្ទាោះបីជាអោកមានគឆ្ក្មាងថានឹងតលងលោះគ្មោ ម្ ន
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ឆ្ពលអោកច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត DV កឆ៏្ោយ។ កា ម្និបញ្ចូ លឆ្ ម្ ោះបត/ីក្បពនធក្សបច្បាប ់គឺជាម្ូលោឋ នសក្មាប់
បដ្ិឆ្សធពាកយស ំេិោឋ កា  បស់អោក។ 

ក្បសិនឆ្បើបត/ីក្បពនធ បស់អោកមានសញ្ជា តិអាឆ្ម្ កិ ឬជាអោកកានស់្តហាីនកាត (LPR)  សូម្ក ំបញ្ចូ លឆ្ ម្ ោះគ្មតឆ់្ ើ
យ។ បត/ីក្បពនធតដ្លមានសញ្ជា តិអាឆ្ម្ កិ ឬជាអោកកានស់្តហាីនកាត ម្និក្តូវកា េិោឋ កា ឆ្ ើយ។ ដូ្ឆ្ច្បោោះក្បសិនឆ្បើអោក
ឆ្ក្ជើសឆ្ ើសយក  “married and my spouse IS a U.S. citizen or U.S. LPR” (ឆ្ ៀបកា ឆ្ហើយៗបត/ីក្បពនធខញ ំមាន
សញ្ជា តិអាឆ្ម្ កិ ឬអោកកានស់្តហាីនកាត) ឆ្ៅកោ ងពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត DV  អោកនងឹម្និចាាំច្បអ់ដល់ពត័ម៌ានបត/ី
ក្បពនធ បស់អោកបតនាម្ឆ្េៀតឆ្ ើយ។ សូម្ឆ្ម្ើល សំណួ តដ្លសួ ញឹកញាបប់អំ ត សក្មាបព់ត័ម៌ានបតនាម្អំពី
សមាជិកក្គួសា ។ 

១៥. ច្បំនួនកូនកោ ងបនា ក៖ បញ្ចូលឆ្ ម្ ោះ នងៃតខនោ កំំឆ្ណើ ត ឆ្េេ េីកតនលងកំឆ្ណើ ត និងក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តសក្មាប់
កូនៗតដ្លមានអាយ ឆ្ក្កាម្ ២១ នោ  ំឆ្ហើយម្និទានឆ់្ ៀបកា  ម្និថាពួកឆ្គកពំ ង ស់ឆ្ៅជាម្យួអោកឬអត ់ឬមាន
បំណងឆ្ៅជាម្យួឬឆ្ៅាម្ឆ្ក្កាយឬកអ៏តក់ដីឆ្ពលអោកានឆ្ៅ ស់ឆ្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ។ សូម្បញ្ចូល បូងតកូន
នីម្យួៗ បស់អោក ឆ្ោយឆ្ក្បើក្ាស់លកខខណា  បូភាពដូ្ច្ប បូងត បស់អោកតដ្ ។ 

សូម្ក ំឆ្េលច្បបញ្ចូ ល៖ 

 កូនៗបឆ្ងាើតតដ្លឆ្ៅ ស់ បស់អោកទាងំអស់ 
 កូនៗច្បិញ្ច ឹម្ក្សបច្បាបត់ដ្លឆ្ៅ ស់ បស់អោក និង 
 កូនច្ប ងតដ្លឆ្ៅ ស់ ម្និទានឆ់្ ៀបកា  និងមានអាយ ឆ្ក្កាម្ ២១ នោ  ំបស់អោក ឆ្ៅនងៃច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត

ាម្ក្បពន័ធឆ្អ ិច្បក្តូនិក បស់អោក ឆ្បើឆ្ទាោះបីជាអោកតលងមានច្បំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្សបច្បាបជ់ាម្យួ
ឪព ក/មាត យ បស់កូនៗទាងំឆ្តោះកឆ៏្ោយ ឆ្ហើយឆ្បើឆ្ទាោះបីជាកូនៗទាងំឆ្តោះបច្បច បបនោម្និសាោ កឆ់្ៅជាម្យួ
អោក ឆ្ហើយ/ឬម្និឆ្ៅ ស់ឆ្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិជាម្យួអោកកដ។ី 

កូនៗតដ្លឆ្ ៀបកា ឆ្ហើយ និងកូនៗតដ្លមានអាយ ចាបព់ ី២១ នោ ឆំ្ ើងឆ្ៅឆ្ៅឆ្ពលអោកច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ នឹងម្និអាច្ប
មានលកខណៈសម្បតតិសម្ក្សបសក្មាបឆ់្លងឆ្នោ ត DV ឆ្ ើយ។ ប  តនតច្បាបស់តីពីកា កា ពា សិេធជាកូន តដ្លជួយ 
កា ពា កូនៗពីកា  “ហួសអាយ ” កោ ងក ណីម្យួច្បំននួ។ ក្បសិនឆ្បើអោកច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត DV ម្ នឆ្ពលកូនៗ
តដ្លម្និទានឆ់្ ៀបកា  បស់អោកមានអាយ  ២១ នោ  ំឆ្តោះ ឆ្ហើយកូនៗឆ្តោះ មានអាយ  ២១ នោ មំ្ នឆ្ពលឆ្ច្បញ
េិោឋ កា  ពួកឆ្គអាច្បក្តូវានពិចា ណាចាតចូ់្បលថាឆ្ៅឆ្ក្កាម្អាយ  ២១ នោ ដំ្តដ្ល ឆ្ដ្ើម្បដី្ំឆ្ណើ  កា េិោឋ កា ។ 
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អោកម្និចាាំច្បប់ញ្ចូ លឆ្ ម្ ោះកូនតដ្លមានសញ្ជា តិអាឆ្ម្ កិ ឬជាអោកកានស់្តហាីនកាតក្សាបឆ់្ៅឆ្ពលអោកច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ
ឆ្លងឆ្នោ ត DV ឆ្ ើយ ឆ្ោយសា ពួកឆ្គក្តូវកា េិោឋ កា ឆ្េៀតឆ្ ើយ។ គ្មម នឆ្ទាសនព អ៍វីឆ្ ើយកោ ងក ណីតដ្លអោក
បញ្ចូ ល ឬម្និបញ្ចូ លឆ្ ម្ ោះសមាជិកក្គួសា ក្បឆ្េេឆ្នោះឆ្ពលអោកច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ។ 

កា ខកខានម្និានបញ្ចូលឆ្ ម្ ោះកូនៗទាងំអស់តដ្លមានលកខណៈសម្បតតិក្គបក់្គ្មន ់ឬបញ្ចូលឆ្ ម្ ោះអោកឆ្អេង
តដ្លម្និតម្នជាកូន បស់អោក នឹងឆ្ធវើឱ្យអោកាតប់ងសិ់េធិជាឆ្បកខជនច្បម្បងសក្មាបឆ់្នោ ត DV និង្នដ្ល់កា 
បដ្ិឆ្សធច្បំឆ្ពាោះ ពាកយស ំេិោឋ កា ទាងំអស់ឆ្ៅឆ្ពលសមាា សន។៍ សូម្ឆ្ម្ើលសំណួ តដ្លសួ ញឹកញាបប់អំ ត 
សក្មាបព់ត័ម៌ានបតនាម្សតីពសីមាជិកក្គួសា ។ 

សូម្ឆ្ម្ើល សំណួ តដ្លសួ ញឹកញាបប់ំអ ត សក្មាបព់ត័ម៌ានបតនាម្អពំីកា បំឆ្ពញពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្អ ិច្បក្តូនិច្ប
សក្មាបក់ម្មវធិីឆ្នោ ត DV នោ  ំ២០២១។ 

កា ឆ្ក្ជើសឆ្ ើសឆ្បកខជន 

ឆ្យងឆ្ៅាម្កា តបងតច្បកេោិឋ កា តដ្លមានកោ ងតំបនន់ិងក្បឆ្េសនីម្យួៗ ក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ
នឹងឆ្ក្ជើសឆ្ ើសឆ្បកខជនឆ្ោយនច្បដ្នយាម្ យៈក ំពយូេ ័ពីច្បំឆ្ណាម្បញ្ា ីឆ្ ម្ ោះតដ្លមានលកខណៈសម្បតតកិ្គបក់្គ្ម
ន។់ ក្គបឆ់្បកខជនច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្នោ ត DV នោ  ំ២០២១ ទាងំអស់ក្តូវចូ្បលឆ្ៅ Entrant Status Check ឆ្ោយឆ្ក្បើឆ្លខ
កូតបញ្ជា កព់ិឆ្សស តដ្លខលួន កាេ កពីកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត DV នោ  ំ២០២១ាម្ក្បពន័ធអ នីឆ្ធើណិត បស់
ឆ្បកខជន ឆ្ដ្ើម្បពីិនិតយឆ្ម្ើលថាពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់ពួកឆ្គក្តូវានឆ្ក្ជើសឆ្ ើសជាបក់ោ ងកម្មវធិីឆ្នោ ត DV ឬឆ្េ។ 
Entrant Status Check នឹងអាច្បចូ្បលឆ្ៅឆ្ម្ើលានាម្ យៈឆ្គហេំព ័ឆ្នោ ត E-DV dvlottery.state.gov  ចាបព់ីនងៃ
េី០៥ តខឧសភា នោ ២ំ០២០  ហូតដ្ល់នងៃេ ី៣០ តខកញ្ជញ  នោ ២ំ០២១។ 

ក្បសិនឆ្បើពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់អោកក្តូវានឆ្ក្ជើសឆ្ ើស អោកនឹងក្តូវឆ្ម្ើលេំព ័បញ្ជា កម់្យួ (confirmation page) 
តដ្លនឹងអតល់កា តណតបំតនាម្  មួ្ទាងំពត័ម៌ានសតីពីកា បងន់ងលទាកេ់ងនឹងអឆ្តត ក្បឆ្វសនឆ៍្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ។ 
Entrant Status Check  គឺជាវធិីតតម្យួគតត់ដ្លក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិអតល់ពត័ម៌ានដ្ល់ឆ្បកខជន
ជាបឆ់្នោ តេេួលានពត័ម៌ានអំពកីា ជាបឆ់្នោ ត DV នោ  ំ២០២១។ ក្កសួងកា ប ឆ្េស បស់សហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិនឹង
ម្និឆ្អញើសំប ក្ត ឬអតល់ពត័ម៌ានដ្ល់ឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ តាម្អ តីម្ លឆ្ ើយ។ សាា នេូត និងសាា នក ងស  លអាឆ្ម្ កិនឹង
ម្និអតល់ជាបញ្ា ីឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ តឆ្ ើយ។ ឆ្បកខជនតដ្លម្និជាបក់ក៏្តូវឆ្ម្ើលកា ជូនដ្ំណឹងាម្ យៈ Entrant 

Status Check  ឆ្នោះដូ្ច្បគ្មោ ។ សូម្ចូ្បលឆ្ៅឆ្ម្ើល Entrant Status Check ឆ្ោយខលួនឯង ឆ្ោយម្និគួ ពឹងពាកឆ់្លើ
អោកដ្នេឲ្យពិនិតយនិងអតល់ពត័ម៌ានដ្ល់អោកឆ្តោះឆ្ ើយ។ 

http://www.dvlottery.state.gov/
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ឆ្ដ្ើម្បាីនឆ្ៅ ស់សហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ ឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ ត DV ក្តូវតតមានលកខណៈក្គបក់្គ្មនឆ់្ដ្ើម្បចូី្បលឆ្ៅសហ ដ្ឋអា
ឆ្ម្ កិ។ េក្ម្ង ់DS-260 ពាកយស ំេិោឋ កា អឆ្តត ក្បឆ្វសនា៍ម្អ ីនឆ្ធើណិតនងិអតតឆ្លខសមាា ល់ខលួនតដ្លអដល់
េិនោនយ័ាម្ យៈក្បពន័ធឆ្អ ិច្បក្តូនិច្ប ក្ពម្ទាងំម្ស្តនតីក ងស  លនឹងសួ សំណួ ម្យួច្បនំួនអពំីលកខណៈសម្បតតិ បស់
អោកឆ្ដ្ើម្បឆី្ធវើអឆ្តត ក្បឆ្វសនឆ៍្ៅាម្ច្បាប ់បស់សហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ។ សំណួ ទាងំឆ្តោះបូក មួ្ទាងំក្បធានបេទាកេ់ង
នឹងឧក្កិដ្ឋកម្មនិងសនតិស ខជាឆ្ដ្ើម្។ 

ក្គបឆ់្បកខជនជាបឆ់្នោ តនិងសមាជិកក្គួសា  ក្តូវតតេេួលានេិោឋ កា ឱ្យានម្ ននងៃេ៣ី០ តខកញ្ជញ  នោ  ំ២០២១។ 
ឆ្ទាោះសាិតឆ្ក្កាម្សាា នភាពណាកឆ៏្ោយកក៏្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ ឬសាា បន័ USCIS ម្និអាច្បឆ្ច្បញ
េិោឋ កា  DV ឬអន ម្ត័កា ផ្ទល ស់បតូ ណាម្យួឆ្ក្កាយកាលប ឆិ្ច្បឆេឆ្នោះានឆ្ ើយ ឆ្ហើយសមាជិកក្គួសា ទាងំឆ្តោះ
កម៏្និអាច្បេេួលេិោឋ កា  DV ឆ្ដ្ើម្បឆី្ៅាម្ឆ្ក្កាយឆ្បកខជនច្បម្បងឆ្ៅ ស់ឆ្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិឆ្ៅឆ្ក្កាយកាល
ប ឆិ្ច្បឆេឆ្នោះានតដ្ ។ 

សូម្ឆ្ម្ើលសំណួ តដ្លសួ ញឹកញាបប់ំអ តសក្មាបព់ត័ម៌ានបតនាម្សតីពីដ្ំឆ្ណើ  កា ឆ្ក្ជើសឆ្ ើស។ 

កា បញ្ចូល បូងតឌជីងីល ( បូភាព) 

អោកអាច្បងត បូឌីជងីលងមីម្យួ ឬកអ៏ាច្បឆ្សាន បូងតងម ី(ងតកោ ង យៈឆ្ពលក្ាមំ្យួតខច្ប ងឆ្ក្កាយ) ឆ្ោយកម្មវធិីឆ្សាន
ឌីជីងល ឲ្យតត បូភាពឆ្តោះមានលកខណៈក្តមឹ្ក្តូវាម្លកខខណា បឆ្ច្បចកឆ្េសដូ្ច្បឆ្ ៀបរាបខ់ាងឆ្ក្កាម្។  បូងតច្ប ោះ
ឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត DV ក្តូវតតមានលកខណៈដូ្ច្បនងឹ បូងតស ំេិោឋ កា សហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិតដ្ ។ សក្មាបគ់ំ  ូបូងត
តដ្លអាច្បេេួលយកាន សូម្ច្ប ច្បេីឆ្នោះ។ អោកម្និក្តូវបញ្ចូល បូងតចាស់ តដ្លងតឆ្លើសពី ៦តខម្ ន ឬ បូងត
តដ្លព ំមានលកខណៈសម្ក្សបាម្សតងោ់ ដូ្ច្បមានឆ្ ៀបរាបខ់ាងឆ្ក្កាម្ឆ្ ើយ។ កា បញ្ចូល បូងតដ្តដ្ល តដ្ល
អោកធាល បា់នបញ្ចូលឆ្ៅកោ ងពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះនោ មំ្ នៗ  បូងតតដ្លានតកតក្ប ឬម្និក្តូវឆ្ៅាម្លកខខណា តក្ម្ូវខាង
ឆ្ក្កាម្ នឹងឆ្ធវើឲ្យកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់អោកក្តូវានបដ្ិឆ្សធ។ 

 បូងត បស់អោកក្តវូមានលកខណៈដូ្ច្បខាងឆ្ក្កាម្៖ 

 ពណ៌ធម្មជាត ិ
 ច្បាស់ 

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/photo-examples.html
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 េំហំកាលឆ្បកខជនគឺ វង ១ អ ីញ គ ណនឹង ១,៣/៨ អ ីញ (២២ ម្.ម្ គ ណនងឹ ៣៥ ម្.ម្) ឬ ៥០% 
គ ណនងឹ ៦៩% ននកម្ពស់ស  ប បស់ បូងត រាបច់ាបព់ីច្បងាា ឆ្ៅកាល។ សូម្ឆ្ម្ើលលកខខណា បឆ្ច្បចកឆ្េស
 បូងតសក្មាបព់ត័ម៌ានបតនាម្។ 

 ងតកោ ង យៈឆ្ពល ៦ តខច្ប ងឆ្ក្កាយ ឆ្ដ្ើម្បឆី្អាៀងនឹងម្ ខមាត ់បស់អោកឆ្ពលបច្បច បបនោ 
 ផ្ទា ងំខាងឆ្ក្កាយពណ៌.ស  
 ងតច្បំពមី្ ខឆ្ពញ 
 េឹកម្ ខឆ្សមើ និងឆ្បើកតេោក 
 សឆ្ម្លៀកបំពាកធ់ម្មាតដ្លអោកឆ្ក្បើក្បចានំងៃ 
 ម្និក្តូវឆ្ក្បើឯកសណាឋ នឆ្ ើយឆ្ៅឆ្ពលងត ឆ្លើកតលងតតជាសឆ្ម្លៀកបំពាកស់ាសតតដ្លអោកឆ្ក្បើរាល់នងៃ 
 ម្និក្តូវពាកម់្កួ ឬក្គបកាលតដ្លឆ្ធវើឱ្យាងំសក ់ឆ្លើកតលងតតពាកក់ោ ងនយ័សាសតជាឆ្ ៀងរាល់នងៃ នអា

ម្ ខក្តូវឱ្យឆ្ ើញឆ្ពញ ឆ្ហើយកា ឆ្ក្បើ្ោួតកាលម្និក្តូវឱ្យាងំឬឆ្ច្បញជាក្សឆ្មាលឆ្លើម្ ខឆ្ ើយ 
 កាសសាត ប ់ឧបក ណ៍គ្មម នតខេ និងឧបក ណ៍ក្សឆ្ដ្ៀងគ្មោ ឆ្នោះឆ្អេងៗឆ្េៀត ម្និក្តូវមានកោ ង បូងតឆ្ ើយ 
 ម្និក្តូវពាកត់វ  នាឆ្ ើយ 
 អោកអាច្បពាកា់ន ក្បសិនអោកឆ្ក្បើឧបក ណ៍ជនំួយកា សាត បត់ដ្លអោកឆ្ក្បើក្ាស់ជាធម្មា 

សូម្ឆ្ម្ើលគំ  ូបូងតឆ្ដ្ើម្បឆី្ម្ើល បូងតគំ តូដ្លអាច្បនងិម្និអាច្បេេួលយកាន។ ឆ្យើងម្និេេួល បូងតតដ្លងត
ច្បម្លង ឬតសានពីបណ័ណ ឆ្បើកប  ឬឯកសា អលូវកា ឆ្អេងឆ្េៀតឆ្ ើយ។ ឆ្លើសពីឆ្តោះ ឆ្យើងកម៏្និេេួលយក បូងត
ក្បឆ្េេសនលឹក  បូងតពីេសេតវដ្តី  បូងតឆ្ច្បញពីេូ ស័ពា ឬ បូងតម្យួជំហ ឆ្ ើយ។ 

អោកក្តូវបញ្ចូ ល បូងតឌីជីងលឆ្ៅឆ្ពលអោកច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ។  បូងតឆ្តោះក្តូវមានលកខណៈដូ្ច្បខាងឆ្ក្កាម្៖ 

 ជាេក្ម្ង ់JPEG (.jpg)  
 េំហំឆ្សមើឬតិច្បជាង ២៤០ គ ូីនបត ៍(kilobytes)  
 មានក្ជុងឆ្សមើគ្មោ  (កំពស់ក្តូវឆ្សមើេេឹង) 
 េំហ ំ៦០០ x ៦០០ េចិ្បឆ្សល (pixels) 

ឆ្តើអោកច្បងឆ់្សាន បូងតតដ្លមានក្សាបឬ់ឆ្េ? ឆ្ក្ៅពីតក្ម្ូវកា  បូងតឌីជីងល  បូងតតដ្លមានក្សាបក់្តូវតត៖ 

 េំហ២ំ x ២អ ីញ (៥១ ម្.ម្ x ៥១ ម្.ម្) 
 ឆ្សានកោ ងេំហំ ៣០០ េចិ្បឆ្សលកោ ងម្យួអ ីញ (១២ េចិ្បឆ្សលកោ ងម្យួម្លីីតម្ ក្ត) 

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/photo-composition-template.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/photo-composition-template.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/photo-examples.html
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អោកអាច្បឆ្ក្បើឆ្គហេំព ័ជនំួយ បូងតឆ្ោយឥតគិតនងល បស់ក្កសួងកា ប ឆ្េសអាឆ្ម្ កិានឆ្ដ្ើម្ប៖ី 

 ឆ្ក្ជើសឆ្ ើស បូងតឌីជីងលតដ្លឆ្ៅកោ ងក ំពយូេ ័ បស់អោក 
 តកេំហំនិងបងវិលក្បសិនឆ្បើចាាំច្ប ់
 កាត ់បូងតឱ្យឆ្ៅជារាងកាឆ្ តដ្លមានេំហំឆ្សមើនឹង ៦០០ x ៦០០ េចិ្បឆ្សល 

ងត បូទា កឬកូនឆ្កមងអាយ ព ី១ នោ ឆំ្ៅ ៣ នោ  ំ

ឆ្ៅឆ្ពលអោកងត បូទា ក ឬកូនឆ្កមង ម្និក្តូវមានអោកឆ្អេងឆ្ៅកោ ង បូងតឆ្ ើយ ឆ្ហើយកូន បស់អោកក្តូវសម្លងឹឱ្យច្បំ
ម្កកាឆ្ម្ រា និងក្តូវឆ្បើកតេោក។ 

អោកអាច្ប (េ១ី) ៖ ោកទ់ាកឲ្យឆ្គងឆ្លើក្កណាតសំ់ពតស់។ វធិីឆ្នោះកាល បស់កូនអោកក្តូវានកល់ និងបឆ្ងាើតាន
ជានអាខាងឆ្ក្កាយពណ៌សអងតដ្ ។ ម្និក្តូវឱ្យមានក្សឆ្មាលឆ្លើម្ ខកូន បស់អោកឆ្ ើយ ជាពិឆ្សសឆ្ៅឆ្ពលអោក
ងតពីឆ្លើកូន។ 

អោកអាច្ប (េ២ី) ៖ យកក្កណាតស់ ម្កក្គបឆ្ៅអឡីាន ឆ្ហើយោកកូ់ន បស់អោកឲ្យអងា យឆ្ដ្ើម្បងីត។ ឆ្ធវើដូ្ច្បឆ្នោះ 
កាល បស់កូនអោកមានកំណល់។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://travel.state.gov/content/dam/passports/content-page-resources/FIG_cropper.swf
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សំណួ តដ្លសួ ញឹកញាបប់អំ ត 

លកខណៈសម្បតត ិ

១. ឆ្តើពាកយថា “ក្បជាជនឆ្ដ្ើម្” ឬ “ក្បឆ្េសកឆំ្ណើ ត” មាននយ័ដូ្ច្បឆ្ម្តច្ប? 

ក្បជាជនឆ្ដ្ើម្ភាគឆ្ក្ច្បើនសំឆ្ៅដ្ល់អោកតដ្ល ស់ឆ្ៅកោ ងក្បឆ្េសជាកល់ាកម់្យួ ឆ្ោយម្និគិតអំពីក្បឆ្េសលំឆ្ៅ
បច្បច បបនោ ឬសញ្ជា តិ បស់ប គាលឆ្តោះឆ្ ើយ។ ក្បជាជនឆ្ដ្ើម្កអ៏ាច្បមាននយ័ថាជាអោកតដ្ល មានសិេធិយកក្បឆ្េស
ឆ្អេងពីក្បឆ្េសតដ្លឆ្គានឆ្កើត ម្កឆ្ធវើជាក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តឆ្ក្កាម្មាក្ា ២០២ (ខ) ននច្បាបស់តីពអីឆ្តត ក្បឆ្វសន៍
និងសញ្ជា តិ។ 

ឆ្ោយសា មានកា កំណតច់្បនំួនេិោឋ កា ឆ្ៅឆ្លើជនអឆ្តត ក្បឆ្វសនត៍ដ្លចូ្បលម្កពីក្បឆ្េសឬតំបនេ់ូម្សិាស្តសតឆ្អេ
ងៗ ប គាលមាោ ក់ៗ ក្តូវឆ្គកណំតឆ់្ៅាម្ក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តម្យួ។ ឆ្ហើយកា កំណតឆ់្តោះគសំឺឆ្ៅឆ្ៅឆ្លើក្បឆ្េស
តដ្លអោកក្តូវឆ្គរាបឆ់្ៅកោ ងកា កំណតេ់ិោឋ កា សក្មាបក់្បឆ្េសឆ្តោះ។ ជាេូឆ្ៅ ក្បឆ្េសតដ្លមានសិេធោិកព់ាកយ
 បស់អោកគជឺាក្បឆ្េសតដ្លអោកឆ្កើត។ ប  តនត អោកអាច្បឆ្ក្ជើសឆ្ ើសក្បឆ្េសតដ្លមានសិេធិច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់អោក ឆ្ៅ
ាម្ក្បឆ្េសកំឆ្ណើ ត បស់បត/ីក្បពនធ បស់អោក ឬក្បឆ្េសកំឆ្ណើ ត បស់ឪព កឬមាត យ បស់អោក ក្បសិនអោកឆ្កើតឆ្ៅ
កោ ងក្បឆ្េសតដ្លម្និតម្នជាក្បឆ្េសកំឆ្ណើ ត បស់ឪព កមាត យអោក ឆ្ហើយជាក្បឆ្េសតដ្លឪព កមាត យ បស់អោកព ំ
តម្នជាអោក ស់ឆ្ៅក្សបច្បាប ់ឆ្ៅឆ្ពលតដ្លអោកឆ្កើត។ ទាងំឆ្នោះជាវធិីតតបីគត ់តដ្លអោកអាច្បឆ្ក្ជើសឆ្ ើសក្បឆ្េស
កំឆ្ណើ ត បស់អោក។ 

កា បញ្ចូលក្បឆ្េសតដ្លមានសិេធិច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ ឬក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តម្និក្តឹម្ក្តូវ (ឧ. ក្បឆ្េសតដ្លអោកម្និអាច្បបញ្ជា ក់
ាម្កា អោះអាងថាមានេំតកេ់ំនង) អាច្បឆ្ធវើឲ្យកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់អោកក្តូវបដ្ិឆ្សធ។ 

២. ឆ្តើខញ ឆំ្ៅតតអាច្បច្ប ោះឆ្ ម្ ោះានឆ្េ ក្បសិនឆ្បើខញ មំ្និានឆ្កើតឆ្ៅកោ ងក្បឆ្េសតដ្លមានសិេធចិ្ប ោះឆ្ ម្ ោះអងឆ្តោះ? 

អោកឆ្ៅតតអាច្បមានសិេធចិ្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្ោយតអែកឆ្លើលកខខណា ពី ឆ្នោះ។ េីម្យួ ក្បសិនបតី/ក្បពនធតដ្លេេួលសិេធិជា
ឆ្បកខជនាម្ យៈអោកតដ្លជាអោកោកឆ់្នោ ត ឆ្កើតឆ្ៅកោ ងក្បឆ្េសតដ្លមានសិេធិច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ អោកអាច្បយកក្បឆ្េស 
កំឆ្ណើ តាម្បត/ីក្បពនធអោកាន។ ឆ្ោយសា តត អោកច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្ោយតអែកឆ្ៅឆ្លើបតី/ក្បពនធអោក អោកអាច្បេេួល
េិោឋ កា អឆ្តត ក្បឆ្វសនជូ៍នាន លាឹកណាតតបត/ីក្បពនធ បស់អោកមានលកខណៈសម្បតតិសម្ក្សប ឆ្ហើយេេួលាន
េិោឋ កា អឆ្តត ក្បឆ្វសនប៍  ឆ្ណាណ ោះ។ អោកទាងំពី ក្តូវឆ្ធវើដ្ំឆ្ណើ  ជាម្យួគ្មោ ឆ្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិឆ្ោយឆ្ក្បើក្ាស់េិោឋ កា 



13 
 

ឆ្នោ ត DV ឆ្នោះ។ ដូ្ច្បគ្មោ ឆ្នោះតដ្  កូនតដ្លឆ្ៅកោ ងបនា ក បស់អោកអាច្ប “យកក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តាម្” ក្បឆ្េសកំឆ្ណើ ត
 បស់ឪព កឬមាត យាន។  

េីពី  អោកអាច្ប “យកក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តាម្” ក្បឆ្េសកំឆ្ណើ ត បស់ឪព កឬមាត យ បស់អោក ក្បសិនឪព កនិងមាត យ
 បស់អោកម្និានឆ្កើត ឬ ស់ឆ្ៅកោ ងក្បឆ្េសកំឆ្ណើ ត បស់អោក ឆ្ៅឆ្ពលតដ្លអោកឆ្កើតឆ្េឆ្តោះ។ ជាេូឆ្ៅ ប គាល
មាោ កម់្និក្តូវានចាតេ់ កថាជាក្បជាជនននក្បឆ្េសម្យួ តដ្លពួកឆ្គម្និានឆ្កើត ឬចូ្បលសញ្ជា តិឆ្ោយក្សបច្បាប់
ឆ្តោះឆ្េ ក្បសិនជាពួកឆ្គក្គ្មនត់តម្កេសេនកិច្បច (ម្កឆ្លង)  សិកាកោ ងក្បឆ្េសឆ្តោះជាបឆ្ណាត ោះអាសនោ ឬកក៏្បចាំ
កា បឆ្ណាត ោះអាសនោសក្មាបម់្ ខជំនួញ ឬកា ងា ឆ្អេងៗ កោ ងតម្ជាក្កុម្ហ  ន ឬ ោឋ េាិលននក្បឆ្េសម្យួ ឆ្ក្ៅពី
ក្បឆ្េសតដ្លអោកឆ្កើត។ 

ក្បសិនជាអោកឆ្សោើយកក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តាម្វធិណីាម្យួខាងឆ្លើ អោកក្តូវអតល់ជាកា ពនយល់ឆ្ៅកោ ងពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ 
E-DV កោ ងសំណួ ឆ្លខ ៦។ 

កា បញ្ចូលក្បឆ្េសតដ្លមានសិេធិច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ ឬក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តម្និក្តឹម្ក្តូវ (ឧ. ក្បឆ្េសតដ្លអោកម្និអាច្បបញ្ជា ក់
ាម្កា អោះអាងថាមានេំតកេ់ំនង) អាច្បឆ្ធវើឲ្យកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់អោកក្តូវបដ្ិឆ្សធ។ 

៣. ឆ្ហត អវកី្បជាជនឆ្ដ្ើម្ននក្បឆ្េសម្យួច្បនំនួម្និអាច្បចូ្បល មួ្ឆ្លងឆ្នោ ត DV? 

ឆ្គ្មលបំណង បស់ឆ្នោ ត DV គឺអតល់ឱ្កាសអឆ្តត ក្បឆ្វសនដ៍្ល់ក្បជាជនតដ្លម្និតម្នម្កព ី“ក្បឆ្េសតដ្លមាន
ជនអឆ្តត ក្បឆ្វសនឆ៍្ក្ច្បើន” (high admission)។ ច្បាបស់ហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិតច្បងថា “ក្បឆ្េសតដ្លមានជនអឆ្តត ក្បឆ្វសន៍
ឆ្ក្ច្បើន” គឺជាក្បឆ្េសតដ្លមានក្បជាជនស  ប ៥០០០០ តក ់តដ្លេេួលានេិោឋ កា ាម្ យៈក្គួសា និង
កា ងា  តដ្លានចូ្បលម្ក ស់ឆ្ៅកោ ងសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិកោ ង យៈឆ្ពលក្ានំោ ចំ្ប ងឆ្ក្កាយ។ ជាឆ្ ៀងរាល់នោ  ំសាា បន័
ឆ្សវកម្មសញ្ជា តនិិងអឆ្តត ក្បឆ្វសន ៍បស់សហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ (USCIS) ជាអោកគណតឆ្លើតួឆ្លខននកា េេួលចូ្បល
និងកា ស ំសិេធ ិស់ឆ្ៅ បស់ជនអឆ្តត ក្បឆ្វសនក៍ោ ងក្បឆ្េេេោិឋ កា ក្គួសា និងកា ងា  កោ ង យៈឆ្ពលក្ានំោ ចំ្ប ង
ឆ្ក្កាយ ឆ្ដ្ើម្បកីំណតក់្បឆ្េសតដ្លអាច្បចាតចូ់្បលជា “ក្បឆ្េសតដ្លមានជនអឆ្តត ក្បឆ្វសនឆ៍្ក្ច្បើន” ឆ្ហើយក្បជាជន
ឆ្ដ្ើម្នន ក្បឆ្េសទាងំឆ្នោះនឹងព ំអាច្បចូ្បល មួ្ឆ្លងឆ្នោ ត DV ក្បចានំោ ឆំ្ ើយ។ ឆ្ោយសា តតកា គណតឆ្នោះក្តូវ
ានឆ្ធវើឆ្ ើងជាឆ្ ៀងរាល់នោ  ំដូ្ឆ្ច្បោោះបញ្ា ីក្បឆ្េសតដ្លក្បជាជនឆ្ដ្ើម្អាច្បចូ្បល មួ្ឬម្និអាច្បចូ្បល មួ្ឆ្លងឆ្នោ តផ្ទល ស់បតូ
 ពីម្យួនោ ឆំ្ៅម្យួនោ ។ំ 
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៤. ឆ្តើេោិឋ កា  DV នោ ២ំ០២១ ច្បនំនួប  តម នតដ្លនងឹអតល់ជូនឆ្ៅក្បជាជនឆ្ដ្ើម្ននតបំនន់ងិក្បឆ្េសតដ្លមានសិេធិ
ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះនមី្យួៗ?  

សាា បន័ឆ្សវកម្មសញ្ជា តនិិងអឆ្តត ក្បឆ្វសន ៍បស់សហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ (USCIS) ជាអោកកណំតអ់ពំីច្បំននួឆ្នោ ត DV 
ាម្តំបនជ់ាឆ្ ៀងរាល់នោ  ំក្សបឆ្ៅាម្ បូម្នតតដ្លានតច្បងឆ្ៅកោ ងមាក្ា ២០៣ (គ) ននច្បាបស់ដីពីអឆ្តត ក្បឆ្វស
នន៍ិងសញ្ជា ត។ិ ច្បំនួនេិោឋ កា តដ្លក្កសួងកា ប េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិនឹងឆ្ច្បញជូនដ្ល់ក្បជាជនឆ្ដ្ើម្ននក្បឆ្េស
នីម្យួៗ នឹងក្តូវពឹងតអែកឆ្លើច្បំនួនកណំតា់ម្តំបន ់ច្បំនួនឆ្បកខជនច្ប ោះឆ្ ម្ ោះតដ្លម្កពកី្បឆ្េសនីម្យួៗ និងច្បនំួន 
ឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ តតដ្លមានលកខណៈសម្បតតិក្គបក់្គ្មនឆ់្ដ្ើម្បេីេួលានេិោឋ កា ។ េិោឋ កា តដ្លអាច្បអតល់ជូនឆ្ៅ
ក្បជាជនឆ្ដ្ើម្ននក្បឆ្េសណាម្យួនឹងម្និឆ្លើសពកី្ាពំី ភាគ យននេិោឋ កា ស  បឆ្ ើយ។ 

៥. ឆ្តើមានលកខខណា អវខីលោះសក្មាបក់ក្ម្តិសិកានងិបេពឆិ្សាធនក៍ា ងា ? 

ច្បាបន់ងិបេបញ្ញតតិអឆ្តត ក្បឆ្វសន ៍បស់សហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិតក្ម្ូវថា រាល់ឆ្បកខជន DV ទាងំអស់ក្តូវតតបញ្ចបក់ា 
សិកាយ ងឆ្ហ្គច្បណាស់ក្តមឹ្កក្ម្តិវេិាល័យ ឬកា សិកាមានតនម្លឆ្សមើ ឬមានបេពិឆ្សាធនក៍ា ងា ពី នោ កំោ ង
កា ងា តដ្លតក្ម្ូវឲ្យមានកា បណត ោះបណាត លឬបេពិឆ្សាធនយ៍ ងឆ្ហ្គច្បណាស់ពី នោ ឆំ្ដ្ើម្បបីំឆ្ពញកា ងា ឆ្តោះ
កោ ង យៈឆ្ពលក្ានំោ ចំ្ប ងឆ្ក្កាយ។ “កា សិកាកក្ម្តិវេិាល័យ ឬកា សិកាមានតនម្លឆ្សមើ” មាននយ័ថាានបញ្ចប់
កា សិកាឆ្ោយឆ្ជាគជយ័ឆ្លើម្ ខវជិាា តដ្លក្តូវច្បំណាយឆ្ពល ១២នោ  ំឆ្ៅថាោ កប់ឋម្សិកានិងម្ធយម្សិកាពីសហ
 ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ ឬកា បញ្ចបក់ា សិកាឆ្ោយឆ្ជាគជយ័កោ ងក្បឆ្េសឆ្អេងឆ្េៀតឆ្លើម្ ខវជិាា អលូវកា ឆ្ៅថាោ កប់ឋម្សិកា
និងម្ធយម្សិកា តដ្លមានតនម្លក្បហ្គកក់្បតហលឆ្ៅនឹងកា សិកាថាោ កវ់េិាល័យឆ្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ។ មានតត
កា សិកាម្ ខវជិាា អលូវកា ប  ឆ្ណាណ ោះតដ្លក្តឹម្ក្តូវាម្លកខខណា ឆ្នោះាន។ កម្មវធិីសិកាាម្ក្បពន័ធអ នីឆ្ធើណិត ឬ
សញ្ជញ បក័្តតដ្លមានតនម្លឆ្សមើ (ដូ្ច្បជាសញ្ជញ បក័្តតនម្លឆ្សមើេូឆ្ៅ (General Equivalency Diploma G.E.D) ម្និអាច្ប
េេួលយកានឆ្ ើយ។ េស័ត ាងននឯកសា បញ្ជា កក់ា សិកា ឬបេពិឆ្សាធនក៍ា ងា ក្តូវតតអដល់ជូនម្ស្តនតី
ក ងស  លឆ្ៅឆ្ពលសមាា សនស៍ ំេិោឋ កា ។ 

ក្បសិនឆ្បើអោកគ្មម នលកខណៈសម្ក្សបឆ្ៅនឹងលកខខណា ននកា សិកា ឬបេពិឆ្សាធនក៍ា ងា ឆ្េឆ្តោះ កា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ
 បស់អោកនឹងក្តូវានបដ្ិឆ្សធឆ្ៅឆ្ពលសមាា សនស៍ ំេិោឋ កា  ឆ្ហើយអោក មួ្ជាម្យួនិងក្គួសា  បស់អោកនឹងម្និ
េេួលានេិោឋ កា ឆ្ ើយ។ 

៦. ឆ្តើកា ងា ក្បឆ្េេណាតដ្លមានលកខណៈក្គបក់្គ្មនស់ក្មាបឆ់្លងឆ្នោ ត DV ? 
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ក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិនឹងឆ្ក្បើក្ាស់េិនោនយ័ O*Net Online  បស់ក្កសួងកា ងា សហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ 
(DOL) ឆ្ដ្ើម្បកីំណតល់កខខណា សម្ក្សបឆ្លើបេពិឆ្សាធនក៍ា ងា ។ ក្បពន័ធេនិោនយ័ O*Net Onlineតបងតច្បកបេ
ពិឆ្សាធនក៍ា ងា ជា “ក្បឆ្េេកា ងា ” ច្បំនួនក្ា។ំ ក្សបឆ្ពលតដ្លមានកា ងា ជាឆ្ក្ច្បើនក្តូវានបញ្ចូលឆ្ៅកោ ងឆ្គ
ហេំព ័ បស់ DOL ម្និតម្នក្គបក់ា ងា ទាងំអស់មានលកខណៈក្គបក់្គ្មនស់ក្មាបក់ម្មវធិឆី្នោ ត DV ឆ្តោះឆ្េ។ 
ឆ្ដ្ើម្បចូី្បល មួ្ឆ្លងឆ្នោ ត DVាម្លកខខណា កា ងា  អោកក្តវូតតមានបេពិឆ្សាធនព៍ី នោ កំោ ងកា ងា តដ្លានចាត់
ចូ្បលឆ្ៅកោ ងក្បឆ្េេកា ឆ្ក្តៀម្វជិាា ជវីៈជាកល់ាក ់(Specific Vocational Preparation (SVP) តដ្លមានកក្ម្តិ ៧.០ 
ឬ ខពស់ជាងឆ្នោះកោ ង យៈឆ្ពលក្ានំោ ចំ្ប ងឆ្ក្កាយ។   

ក្បសិនអោកគ្មម នលកខណៈសម្បតតិសម្ក្សបាម្លកខខណា ននកា សិកា ឬបេពិឆ្សាធនក៍ា ងា ក្គបក់្គ្មនឆ់្េឆ្តោះ 
កា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់អោកនឹងក្តូវានបដ្ិឆ្សធឆ្ៅឆ្ពលសមាា សនេ៍ិោឋ កា  ឆ្ហើយអោក មួ្ជាម្យួនិងក្គសួា អោកនងឹ
ម្និេេួលានេិោឋ កា ឆ្ ើយ។ 

៧. ឆ្តើខញ អំាច្បតសវង កកា ងា តដ្លមានលកខណៈសម្ក្សបសក្មាបឆ់្លងឆ្នោ ត DV ឆ្ៅកោ ងក្បពន័ធេនិោនយ័ O*Net 

Online  បស់ក្កសួងកា ងា សហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិានឆ្ោយ ឆ្បៀបណា? 

ឆ្ៅឆ្ពលអោកចូ្បលកោ ងឆ្គហេពំ ័ O*Net Online សូម្អន វតតាម្ជហំ្គនខាងឆ្ក្កាម្ឆ្ដ្ើម្បកីំណតថ់ាកា ងា  បស់
អោកមានលកខណៈសម្បតតិក្គបក់្គ្មនឬ់ឆ្េ៖ 

១. ឆ្ក្កាម្ប ូត ង “Find Occupation”  សូម្ឆ្ក្ជើសឆ្ ើសយកប តូ ង “Job Family” ពីារាងតដ្ល 
 ានទាញច្ប ោះ 

 ២. តសវង កកោ ងារាង “Job Family” ឆ្ក្ជើសឆ្ ើសឆ្ហើយ ច្ប ច្ប “GO” 
 ៣. ច្ប ច្បឆ្លើលីង (link) សក្មាបក់ា ងា ជាកល់ាក ់បស់អោក 
 ៤. ឆ្ក្ជើសឆ្ ើសក្បអប ់“Job Zone” ឆ្ដ្ើម្បតីសវង កឆ្លខក្បឆ្េេកា ងា តដ្លានកំណត ់និងកក្ម្តិ
កំណតក់ា ឆ្ក្តៀម្វជិាា ជីវៈជាកល់ាក ់(SVP)។ 
ឧទាហ ណ៍៖ ឆ្ក្ជើសឆ្ ើស “Aerospace Engineers” ។ ឆ្ៅខាងឆ្ក្កាម្ “Summary Report for Aerospace 

Engineers” ឆ្ក្កាម្តអោក “Job Zone” អោកនឹងឆ្ ើញ “Job Zone 4” កក្ម្តិ SVP ៧.០ ឆ្ៅ < ៨.០ ។ ឆ្ោយឆ្ក្បើ
ក្ាស់ឧទាហ ណ៍ឆ្នោះ Aerospace Engineers គឺជាកា ងា មានលកខណៈសម្បតតិក្គបក់្គ្មន។់ 

សក្មាបព់ត័ម៌ានបតនាម្ សូម្ឆ្ម្ើល ឆ្នោ ត DV - ឆ្គហេំព ័អពំីបញ្ា ីកា ងា  ។ 

http://www.onetonline.org/
http://www.onetonline.org/
http://www.onetonline.org/
http://www.onetonline.org/
http://www.onetonline.org/
https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/diversity-visa/if-you-are-selected/confirm-your-qualifications.html
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៨. ឆ្តើមានកា កណំតអ់ាយ អបបប មាឆ្ៅកោ ងកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះកោ ងកម្មវធិឆី្នោ ត E-DV ឬឆ្េ? 

គ្មម នកា កំណតអ់ាយ កោ ងកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្ ើយ ប  តនតលកខខណា ននកា សិកាថាោ កវ់េិាល័យ ឬបេពិឆ្សាធនក៍ា ងា 
សក្មាបឆ់្បកខជនច្បម្បងនីម្យួៗឆ្ៅឆ្ពលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ នឹងឆ្ធវើឱ្យឆ្បកខជនភាគឆ្ក្ច្បើនតដ្លមានអាយ ឆ្ក្កាម្ ១៨ នោ កំ្តូវ
ានបដ្ិឆ្សធ។ 

កា បឆំ្ពញពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្អ ិច្បក្តនិូច្បសក្មាបក់ម្មវធីិឆ្នោ ត DV 

៩. ឆ្តើឆ្ពលណាខញ អំាច្បច្ប ោះឆ្ ម្ ោះាន? 

 យៈឆ្ពលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត DV នោ ២ំ០២១ នឹងចាបឆ់្អតើម្ពីឆ្មា ង ១២៖០០ (នងៃក្តង)់ Eastern Daylight 

Time (EDT) (GMT-4) ក្តូវនឹងនងៃព ធ េី០២ តខត លា នោ ២ំ០១៩  ហូតដ្ល់ឆ្មា ង១២៖០០ (នងៃក្តង)់ Eastern 

Standard Time (EST) (GMT-5) ក្តូវនឹងនងៃអងាា   េី០៥ តខវចិ្បឆិកា នោ ២ំ០១៩។ ឆ្ ៀងរាល់នោ  ំមានឆ្បកខជនរាប់
លានតកា់នច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ។ កា កំណត ់យៈឆ្ពលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះាម្កាលប ឆិ្ច្បឆេខាងឆ្លើឆ្នោះ គឺឆ្ដ្ើម្បធីាតឲ្យានថា
ឆ្បកខជនេេួលានកា ជូនដ្ណឹំងកោ ង យៈឆ្ពលម្យួក្គបក់្គ្មន ់កដូ៏្ច្បជាអតល់ឆ្ពលឆ្វលាឲ្យទាងំឆ្បកខជនស ំេិោឋ កា  
និងសាា នេូតនិងសាា នក ងស  ល បស់ឆ្យើងមានឆ្ពលក្គបក់្គ្មនស់ក្មាបឆ់្ ៀបច្បំនិងបញ្ចបក់ ណីនីម្យួៗឆ្ដ្ើម្បឆី្ច្បញ
េិោឋ កា ជូនឆ្បកខជន។  

ឆ្យើងឆ្លើកេឹកច្បិតតអោកឲ្យច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឲ្យាន សួរានក់ោ ង ដូ្វកាលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ។ កា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះដ្ឆ៏្ក្ច្បើនឆ្លើសល បឆ្ៅច្ប ង
 ដូ្វកាលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ អាច្បនឹងឆ្ធវើឲ្យក្បពន័ធក ំពយូេ ័ដ្ំឆ្ណើ  កា យឺត។ ឆ្យើងនឹងម្និេេួលយកកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្ក្កាយ
ឆ្ពលនងៃក្តង ់EST ក្តូវនឹងនងៃអងាា   េី០៥ តខវចិ្បឆិកា នម  ំ២០១៩ ឆ្ ើយ។ 

១០. ខញ ឆំ្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ។ ឆ្តើខញ អំាច្បច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត DV ានឬឆ្េ? 

ាន។ ឆ្បកខជនច្ប ោះឆ្ ម្ ោះអាច្បសាិតឆ្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ ឬកោ ងក្បឆ្េសម្យួឆ្អេងឆ្េៀត ឆ្ហើយពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះអាច្ប
ោកព់ីេីណាកា៏ន។ 

១១. ខញ អំាច្បច្ប ោះឆ្ ម្ ោះានតតម្ដងគតក់ោ ង ដូ្វកាលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះនមី្យួតម្នឆ្េ? 

តម្ន។ ច្បាបអ់ន ញ្ជញ តឲ្យមានកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះតតម្ដងប  ឆ្ណាណ ោះសក្មាបឆ់្បកខជនមាោ កក់ោ ង ដូ្វកាលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះនីម្យួៗ។ 
ក្កសួងកា ប ឆ្េសអាឆ្ម្ កិឆ្ក្បើក្ាស់បឆ្ច្បចកវេិាេំឆ្នើប តដ្លអាច្បដ្ឹងថាមានពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្ក្ច្បើនដ្ង។ ឆ្បកខជន
តដ្លច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្ក្ច្បើនឆ្លើសពមី្ដង នងឹក្តវូបដ្ឆិ្សធម្និឲ្យចូ្បល មួ្ឆ្លងឆ្នោ ត DV។ 
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១២. ម្លូឆ្ហត អវាីនជាខញ កំ្តវូមានលិខតិ្លងតដ្នឆ្ដ្ើម្បចី្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត DV? មានក ណីឆ្លើកតលងតដ្ ឆ្េ? 

ម្ូលឆ្ហត តដ្លតក្ម្ូវឲ្យមានលិខិត្លងតដ្នតដ្លក្តឹម្ក្តូវឆ្ហើយឆ្ៅមានស ពលភាពជយួ បតនាម្ស វតាិភាពដ្ល់
ដ្ំឆ្ណើ  កា ឆ្នោ ត DV កដូ៏្ច្បជាជួយ កា ពា កា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់អោកអងតដ្ ។ លិខតិ្លងតដ្នឆ្តោះក្តូវតតជា
លិខិត្លងតដ្នតដ្លអាច្បឆ្ធវើដ្ឆំ្ណើ  ឆ្ៅកានក់្បឆ្េសឆ្អេងៗាន។ លិខតិ្លងតដ្នកោ ងក្សុក តដ្លក្បឆ្េសខលោះឆ្ច្បញ
ឲ្យម្និអាច្បឆ្ក្បើឆ្ដ្ើម្បចី្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត DV ានឆ្ ើយ។ ក ណីឆ្លើកតលងមានច្បំឆ្ពាោះតតអោកគ្មម នក្បឆ្េស ជា
ក្បជាជនតដ្ល ស់ឆ្ៅកោ ងក្បឆ្េសគ ម្ម យនីសតឆ្ហើយម្និអាច្បស ំលិខិត្លងតដ្នពី ោឋ េាិលគ ម្ម យនីសតឆ្តោះាន ឬ
ជាអោកេេួលអលពីឆ្បកខជនតដ្លក្តូវានឆ្លើកតលងឆ្ោយ ដ្ឋម្ស្តនតីក្កសួងសនតិស ខមាត េូម្ ិនងិ ដ្ឋម្ស្តនតីក្កសួងកា 
ប ឆ្េសប  ឆ្ណាណ ោះ តដ្លក្តឹម្ក្តូវឆ្ៅាម្បេោឋ នឆ្លើកតលងឆ្លើលិខិត្លងតដ្នសក្មាបឆ់្បកខជនស ំេិោឋ កា អឆ្តត
ក្បឆ្វសនត៍ដ្លមានតច្បងឆ្ៅកោ ងមាក្ា២២ CFR ៤២.២ ( ), (ង) និង (្) (២)។ 

 

១៣. ក្បសិនឆ្បើលិខតិ្លងតដ្ន បស់ខញ អំ តកណំត ់ឬាតម់្ នឆ្ពលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះស ំេោិឋ កា  ឆ្តើនងឹឆ្ៅជាយ ងណា? 

ក្បសិនឆ្បើឆ្លខលិខិត្លងតដ្ន បស់អោកមានកា ផ្ទល ស់បដូ ឆ្ោយឆ្ហត ណាម្យួ អោកក្តូវតតបងាា ញេសត ាងបញ្ជា កព់ី
ម្ូលឆ្ហត ននកា ផ្ទល ស់បដូ ឆ្តោះម្ នឆ្ពលអោកេេួលានកា ណាតស់មាា សនស៍ ំេិោឋ កា ឆ្នោ ត DV។ ក្បសិនឆ្បើអោក
ច្ប ោះឆ្លខលិខិត្លងតដ្នខ ស ម្និក្តឹម្ក្តូវ ឬគ្មម នស ពលភាពឆ្ៅឆ្ពលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត ក ណីស ំេិោឋ កា  បស់
អោកនឹងក្តូវានបដ្ិឆ្សធ។ អោកក្តូវតតងតច្បម្លងលិខិត្លងតដ្នតដ្លអោកានឆ្ក្បើក្ាស់កោ ងកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឲ្យាន
ច្បាស់ ឆ្ហើយ កាវឆ្ៅកតនលងតដ្លមានស វតាិភាពជាម្យួនឹងឆ្លខកូដ្បញ្ជា ក ់(confirmation number) អងតដ្  
(ឆ្ម្ើលបតនាម្ក្តងសំ់ណួ ឆ្លខ២៧)។ កា ងតច្បម្លងឆ្នោះតតម្យួម្ ខម្និអាច្បជាេសត ាងបញ្ជា កថ់ាអោកានបញ្ចូល
ឆ្លខលិខិត្លងតដ្នក្តឹម្ក្តូវឆ្ៅកោ ងកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្តោះឆ្េ ប  តនតវអាច្បជួយ បញ្ជា កឲ់្យអោកពីម្ូលឆ្ហត ឆ្ៅឆ្ពលតដ្ 
អោកមានបញ្ជា ។ កា សឆ្ក្ម្ច្បច្បិតតច្ប ងឆ្ក្កាយបំអ តគឺឋតិឆ្ៅឆ្លើម្ស្តនតីក ងស  លកោ ងឆ្ពលអោកសមាា សស ំេិោឋ កា ។ 

១៤. ឆ្តើបត/ីក្បពនធខញ  ំនងិខញ អំាច្បច្ប ោះឆ្ ម្ ោះច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្អេងគ្មោ ានឬឆ្េ? 

ាន។ បតី/ក្បពនធ អាច្បច្ប ោះឆ្ ម្ ោះច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ ឆ្អេងគ្មោ ាន ក្បសិនពួកឆ្គមានលកខណៈសម្បតតិតដ្លសម្ក្សប។ 
ក្បសិនបត/ីក្បពនធអោកក្តូវានឆ្ក្ជើសឆ្ ើស បត/ីក្បពនធម្យួឆ្េៀតមានសិេធិោកព់ាកយជាឆ្បកខជនេេួលសិេធាិម្ យៈបតី/
ក្បពនធតដ្លជាបឆ់្នោ តាន។ 

១៥. ឆ្តើសមាជកិក្គសួា ណាខលោះតដ្លខញ កំ្តវូបញ្ចូលឆ្ៅកោ ងពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ DV  បស់ខញ ?ំ 
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បត/ីក្បពនធ៖ ក្បសិនឆ្បើអោកឆ្ ៀបកា ឆ្ោយក្សបច្បាប ់អោកក្តូវបញ្ចូ លឆ្ ម្ ោះបត/ីក្បពនធអោក ឆ្ទាោះឆ្គ ស់ឆ្ៅជាម្យួអោកឬ
ម្និឆ្ៅជាម្យួកដ ីមានបំណងឬគ្មម នបណំងឆ្ធវើអឆ្តត ក្បឆ្វសនឆ៍្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិកដី។ អោកក្តូវបញ្ចូ លបត/ីក្បពនធអោក 
ឆ្បើឆ្ទាោះបីជាបច្បច បបនោឆ្នោះអោកកំព ង ស់ឆ្ៅតបកគ្មោ កឆ៏្ោយ ឆ្លើកតលងតតអោកាន ស់ឆ្ៅតបកគ្មោ ក្សបាម្ច្បាប។់ 
កា  ស់ឆ្ៅតបកគ្មោ ឆ្ោយក្សបច្បាបគ់ឺជាកា ក្ពម្ឆ្ក្ពៀង វងបតីក្បពនធតដ្លឆ្ៅមានច្បំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ប  តនត ស់
ឆ្ៅតបកគ្មោ  ឆ្ោយមានដ្ីកា សឆ្ក្ម្ច្បពីត លាកា ។ ក្បសិនអោកនិងបត/ីក្បពនធ បស់អោកាន ស់ឆ្ៅតបកគ្មោ ឆ្ោយ
ក្សបច្បាប ់បតី/ក្បពនធអោកនឹងម្និអាច្បឆ្ធវើអឆ្តត ក្បឆ្វសនជ៍ាម្យួអោកាម្ យៈកម្មវធិីឆ្នោ ត DV ឆ្ ើយ។ ឆ្យើងនឹងម្និ
ពិនយ័អោកឆ្ ើយ ក្បសិនអោកបញ្ចូ លឆ្ ម្ ោះបត/ីក្បពនធតដ្លអោកាន ស់ឆ្ៅតបកគ្មោ ឆ្ោយក្សបច្បាបឆ់្តោះ។ ក្បសិន
អោក ស់ឆ្ៅតបកគ្មោ ឆ្ោយគ្មម នដ្ីកា សឆ្ក្ម្ច្បពីត លាកា ឆ្េ អោកក្តូវបញ្ចូ លឆ្ ម្ ោះបត/ីក្បពនធ បស់អោក ឆ្បើឆ្ទាោះបីជាអោក
មានគឆ្ក្មាងថានឹងតលងលោះគ្មោ ម្ នឆ្ពលអោកច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត DV កឆ៏្ោយ។ ក្បសិនអោកម្និានច្ប ោះឆ្ ម្ ោះបត/ី
ក្បពនធ បស់អោកតដ្លមានលកខខណា សម្ក្សប ឬច្ប ោះឆ្ ម្ ោះប គាលឆ្អេងតដ្លម្និតម្នជាបតី/ក្បពនធ បស់អោក អោកនងឹ
ក្តូវានបដ្ិឆ្សធេិោឋ កា ។ ក្បសិនឆ្បើអោកម្និទានា់នឆ្ ៀបកា ក្សបច្បាបឆ់្ៅឆ្ពលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ តឆ្នោះ ប  តនត
មានគឆ្ក្មាងឆ្ ៀបកា ក្សបច្បាបត់ឆ្ពលអតគតវញិឆ្តោះ អោកម្និក្តូវច្ប ោះឆ្ ម្ ោះអតគតបតី/ក្បពនធឆ្តោះឆ្ៅកោ ងកម្ម
វធិីឆ្នោ តឆ្តោះឆ្ ើយ ឆ្ក្ពាោះកា ឆ្ធវើដូ្ឆ្ចាោ ោះនឹងបណាដ លឲ្យអោកក្តូវានបដ្ិឆ្សធេិោឋ កា ។ ក្បសិនឆ្បើអោកានតលង
លោះគ្មោ ឆ្ហើយ ឬបត/ីក្បពនធអោកានេេួលម្ ណភាព អោកម្និចាាំច្បប់ញ្ចូ លឆ្ ម្ ោះពួកគ្មតក់ោ ងកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់
អោកឆ្ ើយ។ 

ក ណីឆ្លើកតលងតតម្យួគតស់ក្មាបល់កខខណា ឆ្នោះគឺក្បសិនឆ្បើបត/ីក្បពនធ បស់អោកមានសញ្ជា តិអាឆ្ម្ កិ ឬជាអោក
កានស់្តហាីនកាត ចួ្បឆ្ៅឆ្ហើយ។ ក្បសិនឆ្បើបត/ីក្បពនធ បស់អោកមានសញ្ជា តិអាឆ្ម្ កិ ឬជាអោកកានស់្តហាីនកាត អោកម្និ
ចាាំច្បប់ញ្ចូ លឆ្ ម្ ោះពួកឆ្គឆ្ ើយ។ បតី/ក្បពនធតដ្លមានសញ្ជា តអិាឆ្ម្ កិ ឬជាអោកកានស់្តហាីនកាត នឹងម្និកា 
េិោឋ កា ឆ្នោ ត DV ឆ្ ើយ។ ដូ្ច្បឆ្នោះ ក្បសិនឆ្បើអោកឆ្ក្ជើសឆ្ ើសយក “married and my spouse IS a US citizen or 

U.S LPR (ឆ្ ៀបកា ឆ្ហើយ ឆ្ហើយបតី/ក្បពនធខញ ំមានសញ្ជា តអិាឆ្ម្ កិ ឬជាអោកកានស់្តហាីនកាត)” ឆ្ៅកោ ងពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ
 បស់អោក អោកនឹងម្និអាច្បបញ្ចូលពត័ម៌ានបតនាម្ឆ្េៀតអំពបីតី/ក្បពនធ បស់អោកឆ្េៀតានឆ្ ើយ។ 

កូនៗ៖ អោកក្តូវបញ្ចូ លពត័ម៌ានអំពីកូនៗអោកទាងំអស់តដ្លឆ្ៅ ស់ ម្និទានឆ់្ ៀបកា  ឆ្ហើយមានអាយ ឆ្ក្កាម្ ២១ 
នោ  ំគិតក្តឹម្ឆ្ពលតដ្លអោកច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត DV ឆ្ទាោះបឆី្គជាកូនបឆ្ងាើត បស់អោក ឬជាកូនច្ប ងកដ ី(ឆ្បើឆ្ទាោះបីជា
អោកានតលងលោះពឪីព ក/មាត យ បស់កូនៗឆ្តោះកឆ៏្ោយ) កូនៗ បស់បត/ីក្បពនធអោក ឬកូនៗតដ្លអោក ានយកម្ក
ច្បិញ្ច ឹម្ឆ្ោយក្សបឆ្ៅាម្ច្បាប ់បស់ក្បឆ្េសអោក។ អោកក្តូវបញ្ចូ លពត័ម៌ានកូនៗតដ្លមានអាយ ឆ្ក្កាម្ ២១ នោ  ំ
គិតក្តឹម្ឆ្ពលតដ្លអោកច្ប ោះឆ្ ម្ ោះាម្ឆ្អ ិច្បក្តនូិច្ប ឆ្បើឆ្ទាោះបីជាកូនៗទាងំឆ្តោះម្និសាោ កឆ់្ៅជាម្យួអោក ឬអោកម្និ
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មានបំណងឲ្យពួកឆ្គឆ្ៅ ស់ឆ្ៅឆ្ក្កាម្សិេធិកម្មវធិីឆ្នោ ត DV កឆ៏្ោយ។ អោកម្និចាាំច្បប់ញ្ចូ លពត័ម៌ានអំពីកូនៗ 
តដ្លមានសញ្ជា តិអាឆ្ម្ កិឬកានស់្តហាីនកាតឆ្ ើយ ប  តនតក្បសិនអោកបញ្ចូ ល កគ៏្មម នបញ្ជា អវីតដ្ ។ 

ឪព កមាត យឬបងបែូនបឆ្ងាើត បស់ឆ្បកខជនគ្មម នសិេធិេេួលេោិឋ កា  DV កោ ងតម្ជាអោកេេួលអលឆ្ ើយ ឆ្ហើយអោក
ម្និគួ បញ្ចូ លឆ្ ម្ ោះពួកឆ្គឆ្ៅកោ ងពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់អោកតដ្ ។ 

ក្បសិនអោកបញ្ចូ លឆ្ ម្ ោះសមាជិកក្គួសា អោកឆ្ៅកោ ងពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ ពួកឆ្គម្និចាាំច្បច់្ប ោះឆ្ ម្ ោះស ំេិោឋ កា  ឬក្តូវ
ឆ្ធវើអឆ្តត ក្បឆ្វសន ៍ឬឆ្ធវើដ្ំឆ្ណើ  ជាម្យួអោកឆ្ ើយ។ ប  តនត ក្បសិនឆ្បើអោកម្និានបញ្ចូលឆ្ ម្ ោះបដ/ីក្បពនធ ឬកូនៗ ឬ
បញ្ចូលឆ្ ម្ ោះប គាលតដ្លម្និតម្នជាអោកក្តូវេេួលអល ពាកយស ំ បស់អោកនឹងក្តូវានបដ្ិឆ្សធឆ្ៅឆ្ពលអោក
សមាា សស ំេិោឋ កា  ឆ្ហើយសមាជិកក្គួសា អោកនឹងម្និេេលួានេិោឋ កា ឆ្ ើយ។ ក ណីឆ្នោះអន វតតច្បំឆ្ពាោះតតអោក
តដ្លក្តូវជាបដ/ីក្បពនធ និងកូនៗឆ្ៅឆ្ពលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះពីដ្ំបងូប  ឆ្ណាណ ោះ ម្និច្បំឆ្ពាោះបដ/ីក្បពនធឬកូនៗតដ្លអោកមាន
ឆ្ក្កាយឆ្ពលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្ ើយ។ ក្បសិនឆ្បើបតី/ក្បពនធ បស់អោកមានលកខណៈសម្បតតិក្គបក់្គ្មន ់ឆ្គកអ៏ាច្បច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ
ឆ្ោយត កពីអោកានតដ្  ឆ្ទាោះបីជាអោកានបញ្ចូលឆ្ ម្ ោះឆ្គឆ្ៅកោ ងកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់អោកកឆ៏្ោយ ឲ្យតតពាកយ
ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះទាងំពី ឆ្នោះមានពត័ម៌ានលម្ែតិអំពីបដ/ីក្បពនធនិងកូនៗកោ ងក្គសួា អោក (សូម្ឆ្ម្ើលសំណួ សួ ឆ្ក្ច្បើនបំអ ត
ឆ្លខ ១២ ខាងឆ្លើ) 

១៦. ឆ្តើខញ កំ្តវូតតច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្នោះឆ្ោយខលួនឯងផ្ទា ល់ ឬអោកដ្នេអាច្បច្ប ោះឆ្ ម្ ោះជនំសួខញ ាំន? 

អោកគួ តតឆ្ ៀបច្បំនិងច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្ោយខលួនឯង ប  តនតអោកអាច្បឲ្យអោកដ្នេជួយ ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឲ្យអោកាន។ ម្និថាអោកច្ប ោះ
ឆ្ ម្ ោះឆ្ោយខលួនឯង ាម្ យៈឆ្ម្ធាវ ីម្តិតេកត ិសាច្បញ់ាត ិឬអោកដ្នេឆ្ធវើជំនួសអោកកដី ក្តូវមានតតច្ប ោះឆ្ ម្ ោះតតម្យួ
ប  ឆ្ណាណ ោះតដ្លមានឆ្ ម្ ោះ បស់អោក។ កោ ងតម្ជាឆ្បកខជនច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ អោកក្តវូឆ្ធវើយ ងណាឲ្យពត័ម៌ានទាងំឡាយឆ្ៅ
កោ ងពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះគឺក្តមឹ្ក្តូវនិងឆ្ពញឆ្លញ។ កា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះទាងំឡាយណាតដ្លម្និក្តឹម្ក្តូវឬម្និឆ្ពញឆ្លញ 
នឹងឆ្ធវើឲ្យអោកាតប់ងសិ់េធកិោ ងចូ្បល មួ្ឆ្លងឆ្នោ ត DV ។ ឆ្បកខជន ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះក្តូវ កាឆ្លខកូតបញ្ជា ក ់
(confirmation number) ឆ្ោយខលួនឯង ឆ្ដ្ើម្បពីួកឆ្គអាច្បាម្ោនលេធអលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់ឆ្គ ឆ្ោយឆ្ក្បើក្ាស់ 
Entrant Status Check ាម្ យៈឆ្គហេំព ័ dvlottery.state.gov ។ ឆ្បកខជនច្ប ោះឆ្ ម្ ោះគួ  កាលេធភាពអាច្បចូ្បល
ឆ្ៅកានគ់ណនអី ីតម្ លតដ្លឆ្គឆ្ក្បើក្ាស់ឆ្ៅកោ ងកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ E-DV ។ 

១៧. ខញ កំពំ ងដ្ឆំ្ណើ  កា ស ំេោិឋ កា អឆ្តត ក្បឆ្វសនក៍្បឆ្េេម្យួឆ្អេងឆ្េៀត ចួ្បឆ្ៅឆ្ហើយ។ ឆ្តើខញ ឆំ្ៅតតអាច្បច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ
ឆ្លងឆ្នោ ត DV ានឆ្េ? 

http://www.dvlottery.state.gov/
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ាន។ 

១៨. ឆ្តើខញ អំាច្បទាញយក (download) នងិ កាេ ក (save) ពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ E-DV ជាេក្ម្ងក់ម្មវធិ ីWord ឆ្ហើយ
បឆំ្ពញវឆ្ៅឆ្ពលឆ្ក្កាយានតដ្ ឆ្េ? 

ឆ្េ អោកនឹងម្និអាច្ប កាេ កពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ E-DV ជាកម្មវធិីម្យួឆ្អេងឆ្េៀតឆ្ដ្ើម្បបីំឆ្ពញឆ្ៅឆ្ពលឆ្ក្កាយានឆ្ ើ
យ។ ពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ E-DV គឺមានតតជាេក្ម្ងអ់ ីនឆ្ធើណិតប  ឆ្ណាណ ោះ។ អោកក្តូវតតបំឆ្ពញពត័ម៌ានឆ្ហើយបញ្ចូលឆ្ៅ
ឆ្លើក្បពន័ធអ ីនឆ្ធើណិត។ 

១៩. ឆ្តើខញ អំាច្ប កាេ កពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្ៅឆ្លើអ នីឆ្ធើណិតឆ្ហើយបឆំ្ពញវឆ្ៅឆ្ពលឆ្ក្កាយានតដ្ ឆ្េ? 

ឆ្េ េក្ម្ងព់ាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ E-DV ក្តូវានកំណតឲ់្យបំឆ្ពញនិងបញ្ចូ លកោ ងឆ្ពលតតម្តងប  ឆ្ណាណ ោះ។ អោកមាន យៈ
ឆ្ពល ៦០តេ ីរាបច់ាបព់ីឆ្ពលអោកទាញយកពាកយម្កបំឆ្ពញនិងបញ្ចូ លពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់អោកាម្ យៈឆ្គ
ហេំព ័ E-DV។ ក្បសិនឆ្បើអោកបំឆ្ពញហួសព ី៦០តេ ីឆ្ហើយម្និទានា់នបញ្ចូលពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្ៅកោ ងក្បពន័ធ
ឆ្អ ិច្បក្តូនិច្បឆ្េឆ្តោះ ក្បពន័ធក ំពយូេ ័នឹងល បឆ្ចាលពត័ម៌ានតដ្លានបញ្ចូលទាងំអស់។ ក្បពន័ធក ំពយូេ ័នឹងល ប
ឆ្ចាលរាល់ពត័ម៌ានទាងំឡាយណាតដ្លានបំឆ្ពញម្និឆ្ពញឆ្លញ ឆ្ដ្ើម្បកី ំឲ្យក្បពន័ធក្ច្បលំឆ្ហើយចាតេ់ កថាកា 
ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះសាួនគ្មោ នឹងពាកយតដ្លបំឆ្ពញឆ្ពញឆ្លញឆ្ៅឆ្ពលឆ្ក្កាយឆ្េៀត។ សូម្អានឆ្សច្បកដីតណតពំីកា ឆ្លង
ឆ្នោ ត DV ឲ្យានច្បាស់លាស់ ម្ ននឹងអោកចាបឆ់្អតើម្បំឆ្ពញពាកយឆ្លើក្បពន័ធអ ីនឆ្ធើណិត ឆ្ដ្ើម្បដី្ឹងឲ្យច្បាស់ថាអោក
ក្តូវកា ពត័ម៌ានអវីខលោះ។  

២០. ខញ គំ្មម នឧបក ណ៍ឆ្សានឆ្េ។ ឆ្តើខញ អំាច្បឆ្អញើ បូងតឆ្ៅន ណាមាោ កឆ់្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិឆ្ដ្ើម្បឆី្សាន  កាេ ក ឆ្ហើយ
ឆ្អញើាម្អ តីម្លម្កឲ្យខញ វំញិ ឆ្ដ្ើម្បខីញ អំាច្បយកវឆ្ក្បើសក្មាបច់្ប ោះឆ្ ម្ ោះខញ ាំនឆ្េ?  

ាន! ឲ្យតត បូងតឆ្តោះមានលកខណៈសម្ក្សបឆ្ៅាម្លកខខណា ដូ្ច្បមានតច្បងកោ ងឆ្សច្បកដីតណត ំឆ្ហើយក្តូវាន
បញ្ចូលាម្ក្បពន័ធឆ្អ ិច្បក្តនូិច្បក្សបឆ្ពលឆ្ពលជាម្យួកា បំឆ្ពញពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ E-DV។ អោកក្តូវឆ្ក្តៀម្ បូងត
តដ្លានឆ្សានឲ្យឆ្ហើយ ឆ្ៅឆ្ពលអោកកំព ងច្ប ោះឆ្ ម្ ោះាម្អ ីនឆ្ធើណិត។  បូងតនងិពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្នោះម្និអាច្ប
បញ្ចូលឆ្ៅឆ្ពលឆ្អេងគ្មោ ានឆ្ ើយ។ ពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះទាងំម្ូល ( បូងតនិងពាកយ) អាច្បោកា់ម្ក្បពន័ធឆ្អ ិច្បក្តូ
និច្បពីសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ ឬពីក្បឆ្េសឆ្អេងាន។  

២១. ក្បសិនក្បពន័ធ E-DV បដ្ឆិ្សធម្និក្ពម្េេលួពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់ខញ  ំឆ្តើខញ អំាច្បច្ប ោះឆ្ ម្ ោះម្តងឆ្េៀតានឆ្េ? 
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ាន! ក្បសិនកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់អោកក្តូវានបំឆ្ពញក្តឹម្ឆ្មា ង ១២ នងៃក្តង ់Eastern Standard Time (EST) 

(GMT-5) ឆ្ៅនងៃអងាា   េី០៥ តខវចិ្បឆិកា នោ ២ំ០១៩។ អោកនងឹម្និ ងពនិយ័អវីឆ្ ើយច្បំឆ្ពាោះកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះពី ដ្ង 
ក្បសិនក្បពន័ធ E-DV ានបដ្ិឆ្សធកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លើកេមី្យួ បស់អោកឆ្ហើយឆ្តោះ។ ឆ្ោយសា តតភាព អាក ់អលួ
 បស់ក្បពន័ធអ ីនឆ្ធើណិត អោកអាច្បនឹងម្និេេួលពត័ម៌ានអពំីកា បដ្ិឆ្សធភាល ម្ៗឆ្ ើយ។ អោកអាច្បសាកលបងច្ប ោះ
ឆ្ ម្ ោះឆ្ក្ច្បើនដ្ងាម្តដ្លចាាំច្ប ់ ហូតដ្ល់ពាកយតដ្លឆ្ពញឆ្លញឆ្ជាគជយ័ ឆ្ហើយអោកេេួលាន ពត័ម៌ានបញ្ជា
ក។់ ប  តនតក្បសិនឆ្បើអោកេេួលានពត័ម៌ានបញ្ជា កឆ់្ហើយ មាននយ័ថាពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់អោកមាន     លកខណៈ
ឆ្ពញឆ្លញឆ្ហើយ អោកម្និក្តវូច្ប ោះឆ្ ម្ ោះបតនាម្ឆ្េៀតឆ្ ើយ។ 

២២. ឆ្តើខញ អំាច្បេេលួកា បញ្ជា កជ់ាសា ឆ្អ ិច្បក្តនូចិ្បឆ្ពលណា បតា បព់ខីញ ចំ្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្ហើយ? 

អោកគួ តតេេួលានកា ជូនពត័ម៌ានបញ្ជា កភ់ាល ម្ៗ  មួ្ទាងំឆ្លខកូតបញ្ជា កត់ដ្លអោកក្តូវតតកតន់ងិ កាេ កអងតដ្
 ។ ប  តនត ភាព អាក ់អលួ បស់ក្បពន័ធអ ីនឆ្ធើណិតអាច្បឆ្ធវើឱ្យមានកា ពនា ឆ្ពល។ អោកអាច្បច្ប ច្បប តូ ង “Submit” 
ឆ្ក្ច្បើនដ្ងាម្តដ្លចាាំច្ប ់ ហូតដ្ល់ពាកយតដ្លឆ្ពញឆ្លញក្តូវានបញ្ាូ ន ឆ្ហើយអោកេេួលានកា បញ្ជា កព់ី
ក្បពន័ធថាានេេួលពាកយអោកឆ្ហើយ។ ប  តនត ឆ្ៅឆ្ពលអោកេេួលានកា បញ្ជា កឆ់្ហើយ អោកម្និក្តូវច្ប ោះឆ្ ម្ ោះម្តង
ឆ្េៀតឆ្ ើយ។ 

២៣.  ខញ ាំនច្ប ច្បប តូ ង “Submit” ឆ្ហើយ ប  តនតម្និានេេលួឆ្លខកូតបញ្ជា ក ់(Confirmation Number) ឆ្េ។ 
ក្បសិនខញ បំញ្ចូលពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះម្យួឆ្េៀត ឆ្តើខញ នំងឹក្តវូឆ្គបដ្ឆិ្សធឬឆ្េ? 

ក្បសិនអោកម្និានេេួលឆ្លខកូតបញ្ជា កឆ់្េ ានឆ្សច្បកដថីាកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់អោកម្និក្តូវានបញ្ចូលកោ ងក្បពន័ធ
ក ំពយូេ ័ឆ្ ើយ។ អោកក្តូវតតបញ្ចូ លពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះម្យួឆ្េៀត។ វនឹងម្និក្តូវានចាតចូ់្បលថាសាួនគ្មោ ឆ្ ើយ។ ឆ្ៅ
ឆ្ពលតដ្លអោកេេួលានឆ្លខកូតបញ្ជា កឆ់្ហើយ អោកម្និក្តូវច្ប ោះឆ្ ម្ ោះម្តងឆ្េៀតឆ្ ើយ។ 

កា ឆ្ក្ជើសឆ្ ើស 

២៤. ឆ្តើឆ្ធវើដូ្ច្បឆ្ម្តច្បឆ្េើបអាច្បដ្ងឹថាខញ ជំាបឆ់្នោ ត? 

អោកក្តូវឆ្ក្បើឆ្លខកូតបញ្ជា ក ់(confirmation number) ឆ្ដ្ើម្បចូី្បលឆ្ៅកានេ់ំព ័ត្កលេធអលឆ្បកខជន (Entrant 

Status Check) តដ្លមានឆ្ៅកោ ងឆ្គហេំព ័ E-DV ាម្ យៈ dvlottery.state.gov ចាបព់ីនងៃេ០ី៥ តខឧសភា នោ ំ
២០២០ ដ្ល់នងៃេី៣០ តខកញ្ជញ  នោ ២ំ០២១។ Entrant Status Check គឺជាវធិីតតម្យួគតត់ដ្លក្កសួងកា ប ឆ្េស
សហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិនឹងអតល់ដ្ំណឹងដ្ល់អោក ក្បសិនអោកជាបឆ់្នោ ត កដូ៏្ច្បជាអតល់កា តណតបំតនាម្អំពដី្ំឆ្ណើ  កា ស ំ
េិោឋ កា  បស់អោក កដូ៏្ច្បជាអតល់ពត័ម៌ានអពំកីាលប ឆិ្ច្បឆេនិងឆ្ពលឆ្វលាសមាា សនេ៍ិោឋ កា អឆ្តត ក្បឆ្វសនដ៍្ល់អោក។ 
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ឆ្ដ្ើម្បធីាតថាច្បំនួនេិោឋ កា តដ្លានតច្បកជនួទាងំអស់ក្តវូានឆ្ក្បើក្ាស់ ក្កសួងកា ប ឆ្េសអាឆ្ម្ កិអាច្បនឹងឆ្ក្បើ
ក្ាស់ Entrant Status Check ឆ្ដ្ើម្បឆី្ក្ជើសឆ្ ើសឆ្បកខជនបតនាម្ឆ្េៀតបតា បព់ីនងៃេ០ី៥ តខឧសភា នោ ២ំ០២០ ត
ឆ្ៅ។ សូម្ កាឆ្លខកូតបញ្ជា ក ់ហូតដ្ល់នងៃេី៣០ តខកញ្ជញ  នោ ២ំ០២១ កោ ងក ណីមានពត័ម៌ានបតនាម្។ ឆ្គហ
េំព ័ក្កសួងកា ប ឆ្េសអាឆ្ម្ កិតតម្យួគត ់តដ្លេេួលកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះាម្អ ីនឆ្ធើណិតកោ ងកម្មវធិីឆ្នោ ត DV និង
កា ត្កលេធអលឆ្បកខជន (Entrant Status Check) គឺ dvlottery.state.gov ។  

ក្កសួងកា ប ឆ្េសនឹងម្និទាកេ់ងអោកឆ្ដ្ើម្បកី្ាបថ់ាអោកជាបឆ់្នោ តឆ្តោះឆ្ ើយ (សូម្ឆ្ម្ើល សំណួ សួ ញឹកញាប់
បំអ តឆ្លខ ២៤)។ 

២៥. ឆ្តើឆ្ធវើដូ្ច្បឆ្ម្តច្បឆ្េើបខញ ដំ្ងឹថាខញ មំ្និជាបឆ់្នោ ត? ឆ្តើឆ្គនងឹជូនដ្ណឹំងម្កខញ ឬំយ ងណា? 

ក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិនឹងម្និអតល់ដ្ណឹំងដ្ល់អោកឆ្ោយផ្ទា ល់ឆ្ ើយ ក្បសិនឆ្បើពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់
អោកម្និម្និានជាបឆ់្នោ ត។ អោកអាច្បត្កលេធអលពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្នោ ត DV នោ  ំ២០២១ាន ាម្ យៈ Entrant 

Status Check ឆ្លើឆ្គហេំព ័  E-DV dvlottery.state.gov ចាបព់ីនងៃេ០ី៥ តខឧសភា នោ ២ំ០២០ ដ្ល់នងៃេី៣០ តខ
កញ្ជញ  នោ ២ំ០២១។ សូម្ កាឆ្លខកូតបញ្ជា ក ់បស់អោក ហូតដ្ល់យ ងឆ្ហ្គច្បណាស់ក្តឹម្នងៃេ ី៣០ តខកញ្ជញ  នោ ំ
២០២១។ (ពត័ម៌ានពីលេធអលសក្មាបក់ម្មវធិីឆ្នោ ត DV នោ មំ្ ន គDឺV នោ ២ំ០១២ អាច្បចូ្បលឆ្ៅឆ្ម្ើលានាម្
ក្បពន័ធអ ិនឆ្ធើណិត ហូតដ្ល់នងៃេី៣០ តខកញ្ជញ  នោ ២ំ០២១)។ 

២៦. ឆ្តើខញ កំ្តវូឆ្ធវើដូ្ច្បឆ្ម្តច្បក្បសិនឆ្បើខញ ាំតឆ់្លខកូតបញ្ជា ក ់(confirmation number)  បស់ខញ ?ំ 

អោកក្តូវមានឆ្លខកូតបញ្ជា កឆ់្ដ្ើម្បចូី្បលឆ្ៅ Entrant Status Check ។ ឥ ូវឆ្នោះមានកម្មវធិីតដ្លអាច្បឆ្ក្បើក្ាស់
ានឆ្ៅកោ ង  Entrant Status Check (ESC) ឆ្ៅឆ្លើឆ្គហេំព ័ បស់ E-DV តដ្លនឹងអន ញ្ជញ តឲ្យអោកទាញយក
ឆ្លខកូតបញ្ជា ក ់បស់អោកម្កវញិាម្ យៈអាសយោឋ នអ ីតម្ លតដ្លអោកានច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ ឆ្ោយបញ្ចូលនូវពត័ម៌ាន
ផ្ទា ល់ខលួនម្យួច្បនំួនឆ្ដ្ើម្បបីញ្ជា កព់អីតតសញ្ជញ ណ បស់អោក។ 

សាា នេូតអាឆ្ម្ កិនិងសាា នក ងស  ល ក្ពម្ទាងំម្ជឈម្ណា លសាា នក ងស  លឆ្ខនថាកគ់ ី(Kentucky Consular 

Center) ម្និអាច្បត្កលេធអលឆ្នោ តជូនអោក ឬអតល់ជាឆ្លខកូតបញ្ជា ក ់បស់អោកឆ្ោយផ្ទា ល់ានឆ្េ (ឆ្ក្ៅតតពាីម្
 យៈកម្មវធិទីាញយកតដ្លមានឆ្ៅកោ ង Entrant Status Check ប  ឆ្ណាណ ោះ)។ ក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ ិ
កម្និអាច្បអតល់ជាបញ្ា ីអោកជាបឆ់្នោ តឆ្ដ្ើម្បបីនតដ្ំឆ្ណើ  កា េិោឋ កា ានឆ្ ើយ។  

២៧. ឆ្តើខញ នំងឹេេលួានពត័ម៌ានពកី្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិាម្ យៈអ តីម្ លឬនក្បសណីយ?៍ 
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ក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិនឹងម្និឆ្អញើលិខិតជូនដ្ំណឹងអវីដ្ល់អោកឆ្ ើយ។  ោឋ េាិលសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិនងឹ
ម្និឆ្អញើជាអ ីតម្ លឆ្ដ្ើម្បអីតល់ជូនដ្ំណឹងដ្ល់ប គាលណាមាោ កថ់ាឆ្គានជាបឆ់្នោ តឆ្ ើយ ឆ្ហើយកគ៏្មម នគឆ្ក្មាងថានឹង
ឆ្ក្បើក្ាស់អ ីតម្ លសក្មាបឆ់្គ្មលបំណងឆ្នោះកោ ងកម្មវធិីឆ្នោ ត DV ក្បចានំោ ២ំ០២១ ឆ្នោះតដ្ ។ ក្បសិនឆ្បើអោកជា
ឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ ត អោកនងឹេេួលានកា ទាកេ់ងគ្មោ ាម្អ ីតម្ លអំពីកា សមាា សស ំេោិឋ កា  បស់អោកបតា បព់អីោក
ានឆ្្លើយតបឆ្ៅនឹងឆ្សច្បកដជូីនដ្ណឹំងអពំីឆ្សច្បកតីតណតឆំ្ៅឆ្លើ Entrant Status Check ប  ឆ្ណាណ ោះ ។ អ ីតម្ លទាងំ
ឆ្នោះនឹងម្និអដល់ពត័ម៌ានអំពកីាលប ឆិ្ច្បឆេនិងឆ្ពលឆ្វលាសមាា សនឆ៍្ ើយ។ អ ីតម្ លទាងំឆ្នោះក្គ្មនត់តក្ាបអ់ោកឲ្យ
ចូ្បលឆ្ៅឆ្គហេំព ័ Entrant Status Check សក្មាបព់ត័ម៌ានលម្ែតិប  ឆ្ណាណ ោះ។ ក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ
អាច្បនឹងឆ្អញើជាអ ីតម្ ល លឹំកដ្ល់ឆ្បកខជនឆ្នោ ត DV ឲ្យចូ្បលឆ្ៅឆ្ម្ើល ESC ឆ្ដ្ើម្បតី្កឆ្ម្ើលលេធអល បស់ខលួន។ 
ប  តនតអ ីតម្ លទាងំឆ្តោះនឹងម្និបញ្ជា កថ់ាឆ្បកខជនានជាបឬ់ម្និានជាបឆ់្នោ តឆ្ ើយ។ 

មានតតឆ្គហេំព ័តដ្លបញ្ចបឆ់្ោយ “.gov” ប  ឆ្ណាណ ោះ តដ្លជាឆ្គហេំព ័អលូវកា  បស់ ោឋ េាិលសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ។ 
ឆ្គហេំព ័ឆ្អេងឆ្េៀត (ឧ. តដ្លបញ្ចបឆ់្ោយ “.com”  “.org” ឬ “.net”) ក្គ្មនត់តអតល់ជាពត័ម៌ាន នងិឆ្សវកម្មពាក់
ពន័ធនឹងអឆ្តត ក្បឆ្វសន ៍និងេោិឋ កា ប  ឆ្ណាណ ោះ។ ក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិម្និានយល់ក្ពម្ គ្មកំ្េ ឬ
ឧបតាម្ាជាពត័ម៌ានឬឯកសា ណាម្យួតដ្លមានឆ្ៅឆ្លើឆ្គហេំព ័ទាងំឆ្តោះឆ្ ើយ។ 

អោកអាច្បនងឹេេួលអ ីតម្ លពីឆ្គហេំព ័ម្យួច្បនំួន តដ្លបឆ្ញ្ជឆ តអោកឲ្យឆ្អញើជាសាច្បក់្ាក ់ឬអតល់ជាពត័ម៌ានផ្ទា ល់ខលួន
ជាឆ្ដ្ើម្។ អោកអាច្បក្តូវឆ្គទាម្ទា បងក់្ាកឆ់្លើពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ និងពត័ម៌ានអំពនីីតិវធិអីឆ្តត ក្បឆ្វសនជ៍ាឆ្ដ្ើម្។ 
ពត័ម៌ានទាងំឆ្នោះមានអតល់ជូនឆ្ោយឥតគិតនងលឆ្ៅឆ្លើឆ្គហេំព ័ក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ 
travel.state.gov ឬាម្ យៈឆ្គហេំព ័សាា នេូត ឬសាា នក ងស  លសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ។ បតនាម្ពីឆ្នោះ អងាកា ឬឆ្គហ
េំព ័ទាងំឆ្នោះអាច្បនឹងពាយម្លួច្បល យ បស់អោក ឆ្ោយគិតនងលឆ្ៅឆ្លើឆ្សវកម្មឆ្អេងៗពាកព់ន័ធនឹងឆ្នោ ត DV ជា
ឆ្ដ្ើម្។ ក្បសិនឆ្បើអោកឆ្អញើក្ាកឆ់្ៅអងាកា ឬឆ្គហេំព ័តដ្លព ំតម្នជា បស់ ោឋ េាិលអាឆ្ម្ កិទាងំឆ្នោះណាម្យួ
ឆ្ហើយ ឆ្តោះពួកឆ្គអាច្បនងឹឈបទ់ាកេ់ងជាម្យួអោកភាល ម្។ ឆ្ហើយអោកកម៏្និក្តូវឆ្អញើពត័ម៌ានផ្ទា ល់ខលួនឆ្ៅឲ្យឆ្គហ
េំព ័ទាងំឆ្នោះតដ្  ឆ្ោយសា វអាច្បជាកា លួច្បអតតសញ្ជញ ណ បស់អោកឬជាកា យកអតតសញ្ជញ ណ បស់អោកឆ្ៅតកលង
បនលំជាឆ្ដ្ើម្។ 

អ ីតម្ លឆ្ាកបឆ្ញ្ជឆ តទាងំឆ្នោះអាច្បឆ្អញើម្កពជីនតដ្លបនលំថាមានេំតកេ់នំងជាម្យួនឹងម្ជឈម្ណា លសាា នក ងស  ល
ឆ្ខនថាកគ់ ី(Kentucky Consular Center)  បស់ក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ។ សូម្ច្បងចាថំា  ោឋ េាិល
អាឆ្ម្ កិនងឹម្និឆ្អញើអ តីម្ លឆ្ដ្ើម្បអីតល់ដ្ណឹំងដ្ល់ឆ្បកខជនថាពកួឆ្គជាបឆ់្នោ តឆ្េ ឆ្ហើយកគ៏្មម នគឆ្ក្មាងថានងឹឆ្ក្បើក្ាស់
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អ តីម្ លសក្មាបក់ម្មវធិឆី្នោ ត DV ក្បចានំោ ២ំ០២១ ឆ្នោះតដ្ ។ ក្កសួងកា ប ឆ្េសនងឹម្និតក្ម្វូឲ្យអោកឆ្អញើេកឹក្ាកា់ម្
នក្បសណីយ ៍ឬាម្ឆ្សវកម្មឆ្វសឆ្សាើន យូឆ្នៀន (Western Union) ឆ្ ើយ។ 

២៧. ឆ្តើឆ្បកខជនប  តម នតកន់ងឹក្តវូានឆ្ក្ជើសឆ្ ើសសក្មាបឆ់្នោ ត DV នោ  ំ២០២១? 

ឆ្នោ ត DV ក្បចានំោ ២ំ០២១ឆ្នោះ នឹងមានេិោឋ កា ច្បនំួន ៥៥០០០ ច្បាប។់ ឆ្ោយសា តត ឆ្បកខជនម្យួច្បំននួកោ ង
ច្បំឆ្ណាម្ឆ្បកខជន ៥៥០០០តកដ់្ំបូង តដ្លានជាបឆ់្នោ ត នឹងម្និមានលកខណៈសម្បតតិក្គបក់្គ្មនស់ក្មាបេ់េួល
ានេិោឋ កា  ឬខលោះឆ្េៀតនឹងឆ្ាោះបងដ់្ំឆ្ណើ  កា ស ំេិោឋ កា  បស់ឆ្គ ដូ្ឆ្ច្បោោះពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លើសពី ៥៥០០០ ច្បាប ់
នឹងក្តូវានឆ្ក្ជើសឆ្ ើសឆ្ដ្ើម្បធីាតឲ្យានថាច្បំនួនេិោឋ កា តដ្លមានទាងំប  តម នសក្មាបន់ោ ឆំ្នោះនឹងក្តូវានតច្បកជូន
ដ្ល់ឆ្បកខជនទាងំអស់។ ប  តនត ច្បំណ ច្បឆ្នោះកម៏ាននយ័ថា អាច្បនឹងម្និមានច្បំនួនេិោឋ កា ក្គបក់្គ្មនស់ក្មាបអ់ោកតដ្ល
ានជាបឆ់្នោ តដ្ំបងូៗអងតដ្ ។ 

អោកអាច្បត្ក Entrant Status Check ាម្ឆ្គហេំព ័ បស់ឆ្នោ ត E-DV ឆ្ដ្ើម្បពីិនិតយឆ្ម្ើលថាអោកានជាបឆ់្នោ ត
ឆ្ដ្ើម្បបីនតដ្ំឆ្ណើ  កា ស ំេិោឋ កា ឆ្ៅម្ ខឆ្េៀតឬអត ់ឆ្ហើយឲ្យានដ្ឹងថាអោកមានឆ្ ម្ ោះឆ្ៅឆ្លើបញ្ា ីឆ្បកខជនជាប់
ឆ្នោ តឬឆ្េ។ កា សមាា សនស៍ក្មាបក់ម្មវធិីឆ្នោ ត DV នោ  ំ២០២១ នឹងចាបឆ់្អតើម្ឆ្ៅតខត លា នោ ២ំ០២០ សក្មាប់
អោកជាបឆ់្នោ តតដ្លានបំឆ្ពញឯកសា កដូ៏្ច្បជាពត័ម៌ានទាងំឡាយម្ នកា សមាា សន ៍ដូ្ច្បតដ្លានតណតឆំ្ៅកោ ង
ឆ្សច្បកដជូីនដ្ណឹំង។ ឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ តតដ្លានអតល់ពត័ម៌ានឆ្ៅាម្កា តក្ម្ូវអស់ឆ្ហើយ នឹងេេួលាន
ពត័ម៌ានសដីពកីា សមាា សន ៍បស់ពួកឆ្គាម្ យៈ Entrant Status Check ឆ្ៅឆ្លើឆ្គហេំព ័ បស់ឆ្នោ ត E-DV ពីបនួ
ឆ្ៅក្ាមំ្យួសាត ហ៍ ម្ នកិច្បចសមាា ស បស់ឆ្គជាម្យួនឹងម្ស្តនតីក ងស  ល។ 

ជាឆ្ ៀងរាល់តខ េិោឋ កា នឹងក្តូវឆ្ច្បញជូនដ្ល់ឆ្បកខជនតដ្លមានលកខណៈក្គបក់្គ្មនឆ់្ដ្ើម្បេីេួលានេិោឋ កា កោ ងតខ
ឆ្តោះ ដ្រាបណាឆ្ៅមានេិោឋ កា ឆ្ៅសល់។ ឆ្ៅឆ្ពលតដ្លេិោឋ កា ឆ្នោ ត DV ច្បំនួន ៥៥០០០ ច្បាប ់ក្តូវាន
ឆ្ច្បញជូនអស់ឆ្ហើយឆ្តោះ កម្មវធិីកន៏ឹងបញ្ចបត់ដ្ ។ ច្បំនួនេោិឋ កា អាច្បក្តូវានឆ្ច្បញជូនអស់ម្ នតខកញ្ជញ  
២០២១។ ឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ តតដ្លមានបំណងច្បងេ់េួលានេិោឋ កា  ក្តូវតតឆ្ក្តៀម្ខលួនឱ្យានសម្ក្សបសក្មាប់
ក ណី បស់ពួកឆ្គ។ ឆ្បកខជនតដ្លជាបឆ់្នោ តឆ្ោយកា ឆ្ក្ជើសឆ្ ើសឆ្ោយនច្បដ្នយម្និតម្នមាននយ័ថាឆ្គនងឹេេលួ
ានេោិឋ កា ឆ្តោះឆ្េ។ កា ជាបឆ់្នោ តឆ្នោះក្គ្មនត់តមាននយ័ថាអោកមានលកខណៈសម្បតតកិ្គបក់្គ្មនឆ់្ដ្ើម្បចី្ប ោះឆ្ ម្ ោះស ំ
េោិឋ កា ឆ្នោ ត DV ប  ឆ្ណាណ ោះ។ ក្បសិនឆ្បើឆ្លខឆ្ ៀង បស់អោកមានលកខណៈសម្បតតកិ្គបក់្គ្មនស់ក្មាបដ់្ឆំ្ណើ  កា ឆ្ច្បញ
េោិឋ កា ច្ប ងឆ្ក្កាយ អោកអាច្បមានឱ្កាសខពស់កោ ងកា េេលួានេោិឋ កា  DV។ មានតតេោិឋ កា  ៥៥០០០ ច្បាប់
ប  ឆ្ណាណ ោះ តដ្លនងឹឆ្ច្បញ ជូនឆ្បកខជនតដ្លមានលកខណៈសម្បតតដូិ្ច្បឆ្នោះ។ 
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២៩. ឆ្តើឆ្បកខជនច្ប ោះឆ្ ម្ ោះានឆ្ជាគជយ័នងឹក្តវូានឆ្ក្ជើសឆ្ ើសយ ងដូ្ច្បឆ្ម្តច្ប? 

កា ជូនដ្ណឹំងននកា ឆ្ក្ជើសឆ្ ើសជាអលូវកា នងឹឆ្ធវើឆ្ ើងាម្ យៈ Entrant Status Check តដ្លអាច្បចូ្បលឆ្ម្ើលាន
ចាបព់នីងៃេ០ី៥ តខឧសភា នោ ២ំ០២០  ហូតដ្ល់នងៃេ ី៣០ តខកញ្ជញ  នោ ២ំ០២១ ឆ្ៅឆ្លើឆ្គហេពំ ័ E-DV 

dvlottery.state.gov ។ ក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិម្និអតល់ដ្ណឹំងឬលិខតិាម្ យៈអ តីម្ ល ឬ
នក្បសណីយឆ៍្ៅឆ្បកខជនឆ្ ើយ។ រាល់អ តីម្ លឬលិខតិាម្នក្បសណីយទ៍ាងំឡាយណាតដ្លបញ្ជា កថ់ាអោកក្តវូាន
ឆ្ក្ជើសឆ្ ើសឆ្ដ្ើម្បេីេលួឆ្នោ ត DV តដ្លគ្មម នក្បេពម្កពកី្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ គមឺ្និក្តមឹ្ក្តវូក្សប
ច្បាបឆ់្ ើយ។ រាល់េតំកេ់នំងាម្អ តីម្ លតដ្លអោកេេលួានពកី្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ នងឹក្ាបអ់ោក
ឲ្យឆ្ៅឆ្ម្ើលកោ ង Entrant Status Check សក្មាបព់ត័ម៌ានបតនាម្អពំពីាកយស ំេោិឋ កា  បស់អោក។ ក្កសួងកា 
ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិនងឹម្និឆ្សោើឲ្យអោកឆ្អញើេកឹក្ាកា់ម្នក្បសណីយ ៍ឬាម្ឆ្សវកម្មឆ្អេងឆ្េៀតដូ្ច្បជាឆ្វសឆ្សាើន 
យូឆ្នៀន (Western Union) ឆ្តោះឆ្ ើយ។ 

ក្គបព់ាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះទាងំអស់តដ្លេេួលានពតីំបនន់ីម្យួៗក្តូវានកំណតឆ់្ោយឆ្លខឆ្ោយត កពីគ្មោ ។ ឆ្ៅ 
ដូ្វកាលបញ្ចបន់នកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ ក្បពន័ធក ំពយូេ ័នឹងឆ្ក្ជើសឆ្ ើសពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្ោយនច្បដ្នយពីបណាត ពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ
ទាងំអស់តដ្លានេេួលពីតបំនន់ីម្យួៗ។ កោ ងតបំនន់មី្យួៗ ពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះេីម្យួតដ្លានឆ្ក្ជើសឆ្ ើសឆ្ោយ
នច្បដ្នយ នឹងកាល យជាក ណីដ្បំូងតដ្លច្ប ោះកោ ងបញ្ា ី។ ពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះេីពី តដ្លានឆ្ក្ជើសឆ្ ើសឆ្ោយនច្បដ្នយ នឹង
កាល យជាក ណីេីពី តដ្លច្ប ោះកោ ងបញ្ា ី។ល។ រាល់ពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះទាងំអស់តដ្លេេួលានពីតំបនន់ីម្យួៗកោ ង ដូ្វ
កាលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះនឹងមានឱ្កាសឆ្សមើៗគ្មោ កោ ងកា ក្តូវានឆ្ក្ជើសឆ្ ើស។ ឆ្ៅឆ្ពលតដ្លពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះក្តូវានឆ្ក្ជើស
ឆ្ ើស ឆ្បកខជននឹងេេួលានពត័ម៌ានអពំីកា ជាបឆ់្នោ តាម្ យៈ Entrant Status Check ចាបព់ីនងៃេ០ី៥ តខឧសភា 
នោ ២ំ០២០ ឆ្ៅកោ ងឆ្គហេំព ័ E-DV dvlottery.state.gov ។ ក្បសិនឆ្បើអោកក្តូវានឆ្ក្ជើសឆ្ ើស ឆ្ហើយអោកឆ្្លើយតប
ឆ្ៅនឹងឆ្សច្បកតីតណតតំដ្លានអតល់ជូនាម្អ ីនឆ្ធើណិតឆ្ៅឆ្លើ Entrant Status Check ម្ជឈម្ណា លសាា នក ង
ស  លឆ្ខនថាកគ់ ីននក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ នឹងចាបឆ់្អដើម្ដ្ំឆ្ណើ  កា ស ំណ ំ ឆ្ ឿង បស់អោក  ហូតដ្ល់
ឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ តក្តូវានតណតឆំ្ដ្ើម្បចូី្បលសមាា សេិោឋ កា ឆ្ៅសាា នេូត ឬសាា នក ងស  លសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ ឬ
 ហូតដ្ល់ឆ្បកខជនតដ្លឆ្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិឆ្ហើយកំព ងោកព់ាកយស ំសិេធិ ស់ឆ្ៅានោកព់ាកយឆ្ៅកាន់
កា យិល័យ USCIS។ 

៣០. ឆ្ពលឆ្នោះខញ សំាិតឆ្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ។ ក្បសិនឆ្បើជាបឆ់្នោ ត ឆ្តើខញ អំាច្បស ំសិេធ ិស់ឆ្ៅ ឆ្ៅកានស់ាា បន័USCIS 
ានឆ្េ? 

http://www.dvlottery.state.gov/
http://www.dvlottery.state.gov/
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ាន! កោ ងក ណីតដ្លអោកមានលកខណៈសម្បតតិសម្ក្សបកោ ងកា ស ំសិេធិ ស់ឆ្ៅ ឆ្ក្កាម្បេបញ្ញតតិននមាក្ា ២៤៥ 
ននច្បាបស់តីពអីឆ្តត ក្បឆ្វសនន៍ិងសញ្ជា ត ិ(INA) អោកអាច្បោកព់ាកយឆ្ៅកានស់ាា បន័ USCIS ឆ្ដ្ើម្បសី ំសិេធិជាអោក ស់
ឆ្ៅអច្បិនស្តនតយា៍ន។ អោកក្តូវក្ាកដ្ថាសាា បន័ USCIS អាច្បដ្ំឆ្ណើ  កា ក ណី បស់អោកានដូ្ច្បជា កា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះបតី/
ក្បពនធ ឬសក្មាបកូ់នៗឆ្ក្កាម្អាយ  ២១នោ  ំ បស់អោកតដ្លឆ្ៅក្បឆ្េសឆ្អេងឲ្យាន ម្ ននងៃេី៣០ តខកញ្ជញ  នោ ំ
២០២១ ឆ្ោយសា ឆ្ពលកាលប ឆិ្ច្បឆេឆ្នោះម្កដ្ល់ សិេធិ បស់អោកឆ្ៅកោ ងកម្មវធិីឆ្នោ ត DV នោ ២ំ០២១ នងឹអ តស 
ពលភាព។ ក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិនឹងម្និអន ម្ត័ឆ្លើេិោឋ កា  ឬឆ្ធវើកា ផ្ទល ស់បតូ ណាម្យួសក្មាបក់ម្ម
វធិី DV នោ ២ំ០២១ ឆ្ ើយ ចាបព់ីយប ់EDT ឆ្ៅនងៃេី ៣០ តខកញ្ជញ  នោ ២ំ០២១ ឆ្ទាោះឋតិកោ ងសាា នភាពណាកឆ៏្ោ
យ។ 

៣១. ក្បសិនឆ្បើខញ ជំាបឆ់្នោ ត ឆ្តើខញ មំាន សិេធយូិ ប  ណាណ ឆ្ដ្ើម្បចី្ប ោះឆ្ ម្ ោះស ំេោិឋ កា  DV? 

ក្បសិនឆ្បើអោកជាបឆ់្នោ តកោ ងកម្មវធិីឆ្នោ ត DV ២០២១ អោកមានសិេធិច្ប ោះឆ្ ម្ ោះស ំេិោឋ កា តតក្តឹម្កោ ងអំ  ងនោ សំា 
ឆ្ពើពនធ ២០២១  បស់ ោឋ េាិលសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិប  ឆ្ណាណ ោះ គឺចាបឆ់្អតើម្ពីនងៃេ១ី តខត លា នោ ២ំ០២០  ហូតដ្ល់នងៃ
េី៣០ តខកញ្ជញ  នោ ២ំ០២១។ ឆ្បកខជនតដ្លជាបឆ់្នោ តក្តូវច្ប ោះឆ្ ម្ ោះស ំេិោឋ កា ឲ្យាននបប់ំអ តឆ្ៅឆ្ពលតដ្ល
ឆ្លខលំោបក់ម្មវធិីឆ្នោ ត បស់ពួកឆ្គមានស ពលភាព។ 

ក្គបឆ់្បកខជនជាបឆ់្នោ តតដ្លមានលកខណៈសម្បតតកិ្គបក់្គ្មន ់ក្តវូតតេេលួេោិឋ កា  ឬស ំសិេធ ិស់ឆ្ៅឲ្យានម្ ន 
បញ្ចបន់ោ សំា ឆ្ពើពនធ ឆ្ោយគ្មម នក ណីឆ្លើកតលង។ សូម្បញ្ជា កថ់ាគ្មម នកា បនតអតាក្បឆ្យជនឆ៍្នោ ត DV ឆ្ៅនោ ំ
បតា បស់ក្មាបឆ់្បកខជនជាបឆ់្នោ តតដ្លម្និានេេួលេិោឋ កា ក្តឹម្នងៃេី៣០ តខកញ្ជញ  នោ ២ំ០២១ (ឆ្ៅឆ្ពលបញ្ចប់
នោ សំា ឆ្ពើពនធ) ឆ្តោះឆ្ ើយ។ បតនាម្ពីឆ្នោះ បតី/ក្បពនធនងិកូនៗតដ្លេេួលានសិេធាិម្ យៈឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ ត 
DV នោ ២ំ០២១ អាច្បេេួលានេិោឋ កា ឆ្ៅកោ ងក្បឆ្េេឆ្នោ ត DV ចាបព់ីនងៃេ១ី តខត លា នោ ២ំ០២០ ដ្ល់ នងៃេី
៣០ តខកញ្ជញ  នោ ២ំ០២១ ប  ឆ្ណាណ ោះ។ ឆ្បកខជនតដ្លានច្ប ោះឆ្ ម្ ោះពីឆ្ក្ៅក្បឆ្េសនឹងេេួលានឆ្សច្បកតីជូនដ្ំណឹង
អំពីកា សមាា សពីក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ ាម្ យៈ Entrant Status Check ឆ្ៅឆ្លើឆ្គហេំព ័ E-DV 
ពីបនួឆ្ៅក្ាមំ្យួសាត ហ៍ម្ នឆ្ពលសមាា សនត៍ដ្លានកណំត។់ 

៣២. ក្បសិនឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ តសាល ប ់ឆ្តើក ណីឆ្នោះនងឹឆ្ៅជាយ ងណា? 

ក្បសិនឆ្បើឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ តសាល ប ់ម្ នឆ្បកខជនឆ្តោះឆ្ធវើដ្ំឆ្ណើ  ឆ្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ ឬស ំសិេធិ ស់ឆ្ៅ ក ណី DV 
ឆ្តោះ នឹងក្តូវបិេឆ្ោយសវ័យក្បវតតិ។ បតី/ក្បពនធឬកូនៗតដ្លេេួលសិេធិាម្ យៈឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ តច្បម្បងតដ្ល
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សាល បឆ់្តោះ កន៏ឹងអស់សិេធិេេលួេិោឋ កា ពីឆ្នោ ត DV តដ្ ។ រាល់េិោឋ កា ណាតដ្លានឆ្ច្បញជូនពកួឆ្គនឹងក្តូវ
ានដ្កេ កវញិ។ 

កា បងន់ងល 

៣២. ឆ្តើកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត DVក្តវូបងន់ងលអស់ប  តម ន? 

កា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះាម្ក្បពន័ធឆ្អ ិច្បក្តនូចិ្បព តំក្ម្វូឲ្យមានកា បងន់ងលអវឆី្ ើយ។ ប  តនត ក្បសិនឆ្បើអោកជាបឆ់្នោ ត ឆ្ហើយច្ប ោះ
ឆ្ ម្ ោះស ំេិោឋ កា ឆ្នោ ត DV អោកក្តូវបងន់ងលពាកយស ំេិោឋ កា  ឆ្ៅឆ្ពលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះស ំេិោឋ កា និងកា សមាា សឆ្ោយ
ផ្ទា ល់ឆ្ៅឆ្បឡាក ក ងស  ល ឆ្ៅឯសាា នក ងស  ល ឬសាា នេូតសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ។ ក្បសិនឆ្បើអោកជាឆ្បកខជនជាប់
ឆ្នោ តសាិតឆ្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិក្សាប ់ឆ្ហើយអោកច្ប ោះឆ្ ម្ ោះាម្សាា បន័ USCIS ឆ្ដ្ើម្បសី ំសិេធិ ស់ឆ្ៅ អោកនឹងក្តូវបង់
នងលតតតដ្លតក្ម្ូវឆ្ោយផ្ទា ល់ឆ្ៅសាា បន័ USCIS ។ ក្បសិនឆ្បើអោកជាបឆ់្នោ ត អោកនងឹេេួលានពត័ម៌ានលម្ែតិ
អំពីកា បងន់ងលតដ្លតក្ម្ូវសក្មាបព់ាកយស ំេិោឋ កា  DV នងិអឆ្តត ក្បឆ្វសន ៍មួ្ជាម្យួនងិកា តណត ំតដ្លានអតល់
ជូនាម្ យៈឆ្គហេំព ័ E-DV គឺ dvlottery.state.gov ។ 

៣៤. ឆ្តើខញ កំ្តវូបងន់ងលេោិឋ កា អឆ្តត ក្បឆ្វសន ៍នងិឆ្នោ ត DV ដូ្ច្បឆ្ម្តច្បឆ្ហើយឆ្ៅេណីា ក្បសិនឆ្បើខញ ជំាបឆ់្នោ ត? 

ក្បសិនឆ្បើអោកានជាបឆ់្នោ តឆ្ហើយ អោកនឹងេេួលានកា តណតសំក្មាបដ់្ំឆ្ណើ  កា ពាកយស ំេិោឋ កា  DV ាម្ 
យៈ Entrant Status Check ឆ្ៅឆ្គហេំព ័ dvlottery.state.gov ។ អោកនងឹក្តូវបងន់ងលពាកយស ំេិោឋ កា ឆ្នោ ត DV 
និងអឆ្តត ក្បឆ្វសនទ៍ាងំអស់ឆ្ោយផ្ទា ល់ឆ្ៅសាា នេូត ឬសាា នក ងស  លសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិឆ្ៅឆ្ពលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះស ំ
េិោឋ កា ។ ឆ្បឡាក ក ងស  លនឹងអតល់បងាា នន់ដ្បងក់្ាក ់បស់ ោឋ េាិលសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិជូនអោកវញិភាល ម្ៗ។ អោក
ម្និក្តូវឆ្អញើក្ាកស់ក្មាបន់ងលឆ្នោ ត DV ឆ្ៅន ណាមាោ កា់ម្ យៈនក្បសណីយ ៍ឆ្សវឆ្អា ក្ាកឆ់្វសឆ្សាើនយូឆ្នៀន ឬ
ឆ្សវកម្មដ្ឹកជញ្ាូ នឆ្អេងឆ្េៀតឆ្ ើយ ក្បសិនអោកកពំ ងោកព់ាកយស ំេិោឋ កា អឆ្តត ក្បឆ្វសនឆ៍្ៅសាា នេូត ឬសាា ន
ក ងស  លសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ។ 

ក្បសិនឆ្បើអោកជាបឆ់្នោ តឆ្ហើយអោកកំព ងសាិតឆ្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ ឆ្ហើយមានគឆ្ក្មាងច្ប ោះឆ្ ម្ ោះស ំសិេធ ិស់ឆ្ៅ
ជាម្យួសាា បន័ USCIS អោកអាច្បចូ្បលឆ្ៅឆ្ម្ើលឆ្ៅឆ្លើេំព ័ពត័ម៌ានតណតាំម្ យៈ Entrant Status Check ឆ្ៅឆ្គ
ហេំព ័ dvlottery.state.gov តដ្លមានពត័ម៌ានតណតអំពំីវធិីបញ្ាូ នក្ាកប់ងន់ងលលេធអលឆ្នោ ត DV ឆ្ៅធតគ្ម 
ឆ្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ។ 

http://www.dvlottery.state.gov/
http://www.dvlottery.state.gov/
http://www.dvlottery.state.gov/
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៣៥. ក្បសិនឆ្បើខញ ចំ្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត DV ប  តនតម្និមានលកខណៈសម្បតតកិ្គបក់្គ្មន ់ឆ្តើខញ នំងឹេេលួក្ាកត់ដ្លខញ ំ
ានបងស់ក្មាបព់ាកយស ំេោិឋ កា  ម្កវញិឬឆ្េ? 

ឆ្េ! កា បងន់ងលពាកយស ំេិោឋ កា នឹងម្និសងឆ្ៅឆ្បកខជនវញិឆ្ ើយ។ អោកក្តូវមានក្គបល់កខណៈសម្បតតិទាងំអស់
សក្មាបេ់ិោឋ កា  ដូ្ច្បានលម្ែតិឆ្ៅកោ ងឆ្សច្បកតីតណតទំាងំឆ្នោះ។ ក្បសិនឆ្បើម្ស្តនតីក ងស  លកំណតថ់ាអោកម្និមាន
លកខណៈសម្ក្សបឆ្ដ្ើម្បេីេលួេិោឋ កា  ឬអោកម្និមានលកខណៈសម្បតតិក្គបក់្គ្មនឆ់្ក្កាម្ច្បាប ់បស់សហ ដ្ឋអាឆ្ម្ ិ
កឆ្េឆ្តោះ ម្ស្តនតីក ងស  លនឹងម្និអាច្បឆ្ច្បញេិោឋ កា ជូនអោកានឆ្ ើយ ឆ្ហើយអោកកម៏្និអាច្បាននងលតដ្លានបង់
ឆ្ហើយឆ្ៅវញិតដ្ ។ 

ភាពមិ្នមានលកខណៈសម្បតតិសម្ក្សប 

៣៦. កោ ងតម្ជាឆ្បកខជនឆ្នោ ត DV ឆ្តើខញ អំាច្បេេលួានកា ឆ្លើកតលងសក្មាបក់ ណីម្និមានលកខណៈសម្បតតសិម្
ក្សបណាម្យួសក្មាបេ់ោិឋ កា ានឬឆ្េ? ឆ្តើពាកយស ំកា ឆ្លើកតលង បស់ខញ េំេលួានដ្ឆំ្ណើ  កា ពឆិ្សសណាម្យួ
ឬឆ្េ? 

ឆ្បកខជនឆ្នោ ត DV ក្តូវជាបក់ោ ងលកខខណា ននភាពម្និមានលកខណៈសម្បតតិសម្ក្សបទាងំអស់សក្មាបេ់ិោឋ កា 
ក្បឆ្េេអឆ្តត ក្បឆ្វសន ៍តដ្លានបញ្ជា កក់ោ ងច្បាបស់តីពីអឆ្តត ក្បឆ្វសនន៍ិងសញ្ជា ត ិ(INA) ។ គ្មម នកា អដល់ជូន
ពិឆ្សសណាម្យួសតីពីកា ឆ្លើកតលងច្បំឆ្ពាោះក ណីននភាពម្និមានលកខណៈសម្បតតិសម្ក្សបសក្មាបេ់ិោឋ កា ឆ្ក្ៅ
ពីច្បំណ ច្ប តដ្លានបញ្ជា កឆ់្ៅកោ ងច្បាប ់INAឆ្ ើយ ឆ្ហើយកគ៏្មម នអដល់ជូនដ្ំឆ្ណើ  កា ពិឆ្សសណាម្យួសក្មាប់
កា ឆ្សោើស ំកា ឆ្លើកតលងឆ្តោះតដ្ ។ កា អដល់ជូនកា ឆ្លើកតលងេូឆ្ៅម្យួច្បំននួសក្មាបអ់ោកតដ្លមានសាច្បញ់ាតិ
បឆ្ងាើតតដ្លមានសញ្ជា តអិាឆ្ម្ កិ ឬកានស់្តហាីនកាត អាច្បអតល់ជូនឆ្បកខជនឆ្នោ ត DV ានកោ ងក ណីម្យួច្បនំួន ប  តនត
ឆ្ោយសា ឆ្ពលឆ្វលាមានកណំតឆ់្ៅកោ ងកម្មវធិីឆ្នោ ត DV អាច្បបងាលកខណៈលំាកសក្មាបឆ់្បកខជនកោ ងកា េេួល
ានអតាក្បឆ្យជនព៍កីា អដល់ជូនទាងំឆ្តោះ។ 

កា តកលងបនលនិំងកា ឆ្ាកបឆ្ញ្ជឆ តទាកេ់ងនឹងឆ្នោ ត DV 

៣៧. ឆ្តើខញ អំាច្បរាយកា ណ៍ពកីា តកលងបនលាំម្អ នីឆ្ធើណិត ឬអ តីម្ លតដ្លឆ្អញើម្កឆ្ោយម្និានឆ្សោើស ំ ឆ្ោយវធិី
ណា? 

សូម្ចូ្បលឆ្ៅកានឆ់្គហេំព ័ econsumer.gov តដ្លក្គបក់្គងឆ្ោយគណៈកម្មកា ពាណិជាកម្មសហពន័ធ សហកា 
ជាម្យួនឹងភាោ កង់ា កា ពា អោកឆ្ក្បើក្ាស់ម្កពីបណាត ក្បឆ្េសច្បំនួន៣៦។ អោកកអ៏ាច្បរាយកា ណ៍ពីអំឆ្ពើតកលងបនលំឆ្ៅ 

http://www.econsumer.gov/
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ម្ជឈម្ណា លបណតឹ ងឧក្កិដ្ឋកម្មអ ីនឆ្ធើណិត  បស់ប ូលីសឆ្ស ើបអឆ្ងាតសហពន័ធ (FBI) អងតដ្ ។ ឆ្ដ្ើម្បចី្ប ោះឆ្ ម្ ោះប
ណតឹ ងអពំីអ ីតម្ លតដ្លឆ្អញើម្កឆ្ោយម្និានឆ្សោើស ំ អោកអាច្បឆ្ក្បើក្ាស់កម្មវធិីច្ប ោះឆ្ ម្ ោះបណតឹ ង “Telemarking and 

Spam” ឆ្ៅឆ្លើឆ្គហេំព ័ econsumer.gov ឬចូ្បលឆ្ៅអ ីតម្ លពាណិជាកម្មតកលងបនល ំននក្កសួងយ តតិធម្ ៌សក្មាប់
ពត័ម៌ានបតនាម្។  

សាិ តិឆ្នោ ត DV 

៣៨. ឆ្តើមានេោិឋ កា ច្បនំនួប  តម ននងឹក្តវូឆ្ច្បញជូនឆ្បកខជនសក្មាប ់DV នោ ២ំ០២១? 

ឆ្យងាម្ច្បាប ់មានេិោឋ កា ស  បច្បំនួន ៥៥០០០ ច្បាបន់ឹងក្តូវអតល់ជូនឆ្ៅឆ្បកខជនតដ្លមានលកខណៈសម្បតតិ
សម្ក្សប។ 

សំណួ ឆ្អេងៗ 

៣៩.ក្បសិនឆ្បើខញ េំេលួានេោិឋ កា ាម្ យៈកម្មវធិឆី្នោ ត DV ឆ្តើ ោឋ េាិលសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិនងឹឆ្ច្បញនងលឆ្ហ្គោះឆ្ហើ 
 បស់ខញ ឆំ្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ ជយួ ខញ  ំកកតនលងសាោ កឆ់្ៅនងិកា ងា  នងិ/ឬអតល់កា តងទាសំ ខភាព ឬឧបតាម្ាធនធាន
ណាម្យួ ហូតដ្ល់ខញ អំាច្ប ស់ឆ្ៅានឆ្ោយខលួនឯងតដ្ ឬឆ្េ? 

ឆ្េ!  ោឋ េាិលសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិនឹងម្និអតល់ឆ្សវកម្មណាម្យួខាងឆ្លើឆ្នោះឆ្ ើយ ក្បសិនឆ្បើអោកេេួលាន
េិោឋ កា ាម្ យៈកម្មវធិីឆ្នោ ត DV។ ក្បសិនឆ្បើអោកក្តូវានឆ្ក្ជើសឆ្ ើសឆ្ដ្ើម្បោីកព់ាកយស ំេិោឋ កា ឆ្នោ ត DV ម្ ន
នឹងអោកអាច្បេេួលានេិោឋ កា  អោកក្តូវបងាា ញថាអោកនឹងម្និកាល យជាជនតដ្លពឹងតអែកឆ្លើ ោឋ េាិលសហ ដ្ឋអា
ឆ្ម្ កិឆ្ ើយ។ ក្បសិនឆ្បើអោកជាបឆ់្នោ ត ឆ្ហើយោកព់ាកយស ំេិោឋ កា  DV អោកក្តូវយល់ដ្ឹងពីឆ្សច្បកដីតណតជំាសា
ធា ណៈ បស់ក្កសួងកា ប ឆ្េសអំពីកាត ឆ្អេងៗតដ្លចាតេ់ កជាកា ពឹងតអែកឆ្ៅឆ្លើ ោឋ េាិលអាឆ្ម្ កិ ឆ្ហើយឲ្យ
ានដ្ឹងថាេសត ាងអវីខលោះតដ្លអោកអាច្បអដល់ឆ្ដ្ើម្បបីញ្ជា កថ់ាអោកនឹងម្និកាល យជាប គាលតដ្លក្តូវពឹងតអែកឆ្លើ ោឋ េាិ
លអាម្ កិឆ្ ើយ។ 

 

 

 

 

https://www.ic3.gov/default.aspx
http://econsumer.gov/
https://www.justice.gov/doj/spam
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បញ្ា ីក្បឆ្េស/តបំនា់ម្េមូ្សិាស្តសតតដ្លក្បជាជនឆ្ដ្ើម្មានសិេធឆិ្លងឆ្នោ ត DV នោ  ំ២០២១ 

បញ្ា ីខាងឆ្ក្កាម្ឆ្នោះបងាា ញអពំីក្បឆ្េសតដ្លក្បជាជនឆ្ដ្ើម្មានសិេធិឆ្ៅកោ ងកម្មវធិីឆ្នោ ត DV នោ  ំ២០២១ តដ្ល
តបងតច្បកជាក្កុម្ាម្តំបនេ់មូ្សិាស្តសត។ តំបន ់ណបឆ្ៅឆ្ក្ៅក្បឆ្េសក្តូវានបញ្ចូលឆ្ៅកោ ងតំបន ់បស់ក្បឆ្េសច្ប
ម្បង។ សាា បន័USCIS ានកំណតក់្បឆ្េសតដ្លក្បជាជនឆ្ដ្ើម្ម្និមានសិេធិកោ ងកម្មវធិីឆ្នោ ត DV នោ  ំ២០២១ 
ឆ្យងឆ្ៅាម្ បូម្នតកោ ងមាក្ា ២០៣ (គ) ននច្បាប ់INA ។ ក្បឆ្េសតដ្លមានក្បជាជនឆ្ដ្ើម្គ្មម នសិេធិឆ្ៅកោ ងកម្ម
វធិីឆ្នោ ត DV (ឆ្ោយសា ក្បឆ្េសទាងំឆ្នោះជាក្បេពច្បម្បងននអឆ្តត ក្បឆ្វសនក៍្បឆ្េេក្គួសា និងកា ងា  ឬ “ក្បឆ្េស
តដ្លមានអឆ្តត ក្បឆ្វសនឆ៍្ក្ច្បើន”) ក្តូវានកំណតឆ់្ៅខាងឆ្ក្កាម្បញ្ា ីាម្តំបនឆ់្នោះ។ 

តបំនអ់ាស្តហវកិ 

អាល់ឆ្ហេ យី  មា ោហ្គា សាា  
អងឆ់្ហ្គា ឡា មា ឡាវ ី
ឆ្បណាងំ មា លី 
ប តសាវ ណា ម្ ូ ាីនី 
បគួីណាហ្គវ សូ ម្ ូ សី 
ប ូ  នឌ ី មា    ក 
កាឆ្ម្ នូ ម្ ូសំប កិ 
កាបត់វ  ណាម្បី  ី
សាធា ណ ដ្ឋអាស្តហវិកកណាត ល នីឆ្ហេ 
នដ្  វ នោ់ 
កូម្ ័ ឆ្ៅតូឆ្ម្ និងក្ាងំស ីប 
ក ងឆ្ហ្គា  ឆ្សឆ្ណហ្គា ល់ 
សាធា ណ ដ្ឋក្បជាធបិឆ្តយយក ងឆ្ហ្គា  សីតសាល 
កូតឌីវ ័ ឆ្សៀរា ឆ្ អូន 
ជីប ូេ ី សូមា លី 
ឆ្អហេបី* អាស្តហវិកខាងតបូង 
ហាីឆ្ណឆ្អកាវ េ ័ ស ូដ្ងខ់ាងតបូង 
ឆ្អ ឆី្ក្ត ស ូដ្ង ់
ឆ្អតយូព ី សាវ ស ី ង ់
ហ្គា ប ង តងស់ាន ី
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ហាំប  ី តូឆ្ហ្គា  
ហ្គា ណា េ យឆ្នស ី 
ហាីឆ្ណ អ ូហាងោ់ 
ហាីឆ្ណប សីេូ សំប  ី
ឆ្កនយ  ស ីម្ាឆ្វ   
ឆ្ សូតូ  
លីឆ្ប យី   
លីប  ី  
 
* ប គាលតដ្លានឆ្កើតឆ្ៅកោ ងតំបនត់ដ្លានក្គបក់្គងម្ នតខម្ងិ ត នោ  ំ១៩៦៧ ឆ្ោយអ ីក្សាតអល ហេ កោន ី
ស ី  ីនិងឆ្អហេ បី ក្តូវយកក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តឆ្ៅាម្លំោបលំ់ឆ្ោយពី អ ីក្សាតអល ហេ កោន ីស ី  ីនិងឆ្អហេ បី ។ 
ប គាលតដ្លឆ្កើតឆ្ៅតំបនហ់្គា ហាក្តូវយកក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តឆ្ៅាម្ក្បឆ្េសឆ្អហេ បី។ ប គាលតដ្លឆ្កើតឆ្ៅកោ ង
តំបនឆ់្វសតឆ៍្បងក ៍(West Bank) ក្តូវយកក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តឆ្ៅាម្ក្បឆ្េសហេ កោនី។ ប គាលតដ្លឆ្កើតឆ្ៅកោ ង
តំបនឆ់្ហ្គា ឆ្លននហត ៍(Golan Heights) ក្តូវយកក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តឆ្ៅាម្ក្បឆ្េសស ី ។ី  
 
កោ ងេវីបអាស្តហវិក ក្បជាជនឆ្ដ្ើម្ម្កពនីីឆ្ហេ  យី ព ំមានសិេធឆិ្លងកម្មវធិីឆ្នោ ត DV ឆ្ៅនោ ឆំ្នោះឆ្ ើយ។  
 
តបំនអ់ាស ី  
អាហវហ្គា នសីាា ន មា ឆ្ ស ី 
ាត  ន មា ល់ឌីវ 
ប ូតង ់ ម្  ងឆ្ហ្គា លី 
ក្ពុយឆ្ណ ឆ្នា ល់ 
េូមា កូឆ្  ខាងឆ្ជើង 
កម្ព ជា អូម្ ង ់
តំបន ់ដ្ឋាលពិឆ្សសហ ងក ង ** កាា 
ឥណាូ ឆ្ណស ី អារា ប សីាអូឌីត 
អ ី  ង ់ សឹងាបូ  ី
អ ីរា ក ់ ក្សីលងាា  
អ ីក្សាតអល * ស ី  ី* 
ជប  ន*** នតវ ន ់** 
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ហេ កោនី * នង 
កូតវ  ត េីម្ ័ 
ឡាវ អារា ប ់មួ្ 
លីបង ់ ឆ្យតម្ ន 
 
* ប គាលតដ្លានឆ្កើតឆ្ៅកោ ងតំបនត់ដ្លានក្គបក់្គង ម្ នតខម្ងិ ត នោ  ំ១៩៦៧ ឆ្ោយអ ីក្សាតអល ហេ កោន ី
ស ី  ីនិងឆ្អហេ បី ក្តូវយកក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តឆ្ៅាម្លំោបលំ់ឆ្ោយពី អ ីក្សាតអល ហេ កោន ីស ី  ីនិងឆ្អហេ បី ។ 
ប គាលតដ្លឆ្កើតឆ្ៅតំបនហ់្គា ហាក្តូវយកក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តឆ្ៅាម្ក្បឆ្េសឆ្អហេ បី។ ប គាលតដ្លឆ្កើតឆ្ៅកោ ង 
តំបនឆ់្វសេឆ៍្បងក ៍(West Bank) ក្តូវយកក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តឆ្ៅាម្ក្បឆ្េសហេ កោនី។ ប គាលតដ្លឆ្កើតឆ្ៅកោ ង 
តំបនឆ់្ហ្គា ឆ្លននហត ៍(Golan Heights) ក្តូវយកក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តឆ្ៅាម្ក្បឆ្េសស ី ។ី  

** ហ ងក ង S.A.R (តំបនអ់ាស ី) មា កាវ S.A.R (តំបនអ់ឺ   បយកាម្ព ័េ យហ្គា ល់) និងនតវ ន ់(តំបនអ់ាស ី) មាន
សិេធ ិឆ្ហើយក្តូវានបញ្ចូលឆ្ៅកោ ងបញ្ា ីឆ្នោះ។ សក្មាបត់តឆ្គ្មលបំណងកម្មវធិីឆ្នោ ត DV ប  ឆ្ណាណ ោះ តដ្លប គាល
តដ្លឆ្កើតឆ្ៅមា កាវ S.A.R ទាញយកសិេធិពីព ័េ យហ្គា ល់។ 

***ប គាលតដ្លឆ្កើតឆ្ៅបណាត ក្បជ ំឆ្កាោះហ្គបមូ្ ីស ីកូាន គូណាស ី  ីនិងឆ្អតូ ហូវូននងឹយកឆ្ៅាម្ក្បឆ្េសជប  
ន។ ប គាលតដ្លឆ្កើតឆ្ៅឆ្ខតតសាខាលីនខាងតបូងនឹងយកក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តឆ្ៅាម្ក្បឆ្េស  សេ ។ី 

ក្បជាជនឆ្ដ្ើម្ននបណាត តំបនក់្បឆ្េសអាស ីឆ្នោះម្និមានសិេធឆិ្ៅកោ ងកម្មវធិីឆ្នោ ត DV នោ ឆំ្នោះឆ្ ើយ៖ បងក់ាល តដ្ស 
ច្បិន (ដ្ីឆ្គ្មក) ឥណាា  ា គីសាា ន កូឆ្  ខាងតបូង ហវីលីពីន និងឆ្វៀតណាម្។ 

តបំនអ់ ឺ   ប 

អាល់ាន ី លីេ យអាន ី
អងដូ់្រា  ល ច្បសំប ួ
អាឆ្ម្ន ី មា កាវ តំបន ់ដ្ឋាលពិឆ្សស ** 
អូក្េីស មា ឆ្សោវ ន 
អាតស នបហេង ់ មា ល់ត ៍
ឆ្បឡា  ស ម្  លដូ្វ  
តបលហេ កី ម្ ូណាកូ 
បូសោ ីនិងឆ្ហើឆ្ហេឆ្ហ្គា វណីា ម្  ងឆ្តឆ្ណឆ្ស្តហ្គា  
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ប  លហ្គា   ី ហូ ង ់( មួ្ទាងំតអោកនិងតំបន ់ណបឆ្ៅប ឆ្េស) 
ក្កួអាស ី ឆ្អៀ  ងខ់ាងឆ្ជើង *** 
ស ីប ន ័តវស ( មួ្ទាងំតអោកនិងតំបន ់ណបឆ្ៅប ឆ្េស) 
សាធា ណ ដ្ឋត្ក ប ូ ូញ 
ោណឺមា ក ( មួ្ទាងំតអោកនិងតំបន ់ណបឆ្ៅប ឆ្េស) ព ័េ យហ្គា ល់ ( មួ្ទាងំតអោកនងិតំបន ់ណបឆ្ៅ

ប ឆ្េស) 
ឆ្អសតូន ី   មូា នី 
ហ្គវ ងំ ង ់   សេ *ី** 
ារាងំ ( មួ្ទាងំតអោកនងិតំបន ់ណបឆ្ៅប ឆ្េស) សំាងមា រា ងំ 
ហេកហេ  ី តហេប 
អាលលឺម្ ង ់ សលូវគ ី
ក្កិក សលូឆ្វនី 
ហ ងក្គ ី ឆ្អសា ញ 
អ ីសលង ់ ស  យតអត 
ឆ្អៀ  ង ់ សវីស 
អ ីាលី ាហេ គីីសាា ន 
កាហាកស់ាា ន តួគ ី
កូសូវ   ូ តួកឆ្ម្នសីាា ន 
ឆ្កៀហេ គីីសាា ន អ  យតក្កន 
ឆ្ តូន ី អូសឆ្បគីសាា ន 
លិច្បតិនសាត ញ បូ វី េីកង ់
 

**Macau S.A.R មានសិេធកិ្គបក់្គ្មនឆ់្ហើយក្តូវានបញ្ចូលកោ ងបញ្ា ីខាងឆ្លើ ឆ្ហើយសក្មាបត់តឆ្គ្មលបំណងកម្មវធិី
ឆ្នោ តឆ្នោះប  ឆ្ណាណ ោះ។ ប គាលតដ្លឆ្កើតឆ្ៅតំបន ់Macau S.A.R ក្តូវទាញយកសិេធិ បស់ខលួនពកី្បឆ្េសព ័េ យហ្គា
ល់។ 

*** សក្មាបត់តឆ្គ្មលបំណងកម្មវធិីឆ្នោ ត DV ប  ឆ្ណាណ ោះ ឆ្អៀ  ងខ់ាងឆ្ជើងក្តូវានវយតនម្លឆ្ោយត ក។ ឆ្អៀ 
 ងខ់ាងឆ្ជើងមានសិេធកិ្គបក់្គ្មនឆ់្ហើយក្តូវានបញ្ចូលឆ្ៅកោ ងច្បំឆ្ណាម្តំបនត់ដ្លមានសិេធិក្គបក់្គ្មនឆ់្អេងឆ្េៀ
ត។ 
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****ប គាលតដ្លឆ្កើតឆ្ៅបណាត ក្បជ ំឆ្កាោះហ្គបូម្ ីស ីកូាន គូណាស ី  ីនិងឆ្អតូ ហូវូននងឹយកឆ្ៅាម្ក្បឆ្េសជប  
ន។ ប គាលតដ្លឆ្កើតឆ្ៅឆ្ខតតសាខាលីនខាងតបូងនឹងយកក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តឆ្ៅាម្ក្បឆ្េស  សេ ។ី 

ក្បជាជនឆ្ដ្ើម្ននបណាត ក្បឆ្េសខាងឆ្ក្កាម្គ្មម នសិេធិច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្ៅកោ ងកម្មវធិីឆ្នោ ត DV នោ ឆំ្នោះឆ្ ើយ៖ ច្បក្កេព
អងឆ់្គលស (United Kingdom) ។ ច្បក្កេពអងឆ់្គលស (United Kingdom)  មួ្មានតំប ់ណបដូ្ច្បជា៖ Anguilla, 

Bermuda, British Virgin Islands, British Ocean Territy, Cayman Islands, Falkland Islands, Gibraltar, 

Montserrat, Pitcairn, South Georgia and South Sandwich Islands, St. Helena, និង Turks and Caicos 

Islands។  

តបំនអ់ាឆ្ម្ កិខាងឆ្ជើង 

The Bahamas 

កោ ងតំបនអ់ាឆ្ម្ កិខាងឆ្ជើង ក្បជាជនឆ្ដ្ើម្ បស់កាណាោនិងម្ ចិ្បស ិកគ្មម នសិេធចិ្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្ៅកោ ងកម្មវធិីឆ្នោ ត DV 
ឆ្ៅនោ ឆំ្នោះឆ្ ើយ។ 

តបំនអ់ឆូ្សអាន ី

អូស្តសាត លី ( មួ្ទាងំតអោកនងិតបំន ់ណបឆ្ៅប ឆ្េស) ា  ូ 
ហវីជី ា ពូនូតវលហាីឆ្ណ 
គី ាីេ ី សាម្ ូអា 
តំបនឆ់្កាោះមា ហាល តំបនឆ់្កាោះសូលូម្ ង ់
ម្កី្កូឆ្ណស ី  ដ្ឋសហពន័ធណូ  ូ ត ងហ្គា  
ណូតវលឆ្ស ង ់( មួ្ទាងំតអោកនិងតបំន ់ណបឆ្ៅ
ប ឆ្េស) 

េូវ លូ  
វ នូេូ 

 

តបំនអ់ាឆ្ម្ កិខាងតបូង អាឆ្ម្ កិកណាត ល នងិតបំនក់ារា អ បី 

អងេ់ហី្គា និងាប  យោ ហ ងឌូរា ស 
អាហេងេ់ីន នីការា ហ្គា  
ាាដ្ ស ា ណាមា  
ឆ្បលី ា រា ហ្គា យ 

ឆ្ប   ូ
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បូលីវ ី សំាងគតិស៍និងឆ្ណវសី 
ស ីលី សំាងលូស ី 
កូសាត  កីា សំាងវនិសងត់ន៍ិងឆ្ស្តហាើណាដ្ង ់
គ យា សូ ណីាម្ 
ដូ្ម្នីីក 
ឆ្អកាវ េ ័  

ក្េីនីោដ្និងតូាឆ្ហ្គា  
អូរា ហ្គា យ 

ឆ្ស្តហាើណាដ្ ឆ្វ  ឆ្ណស  យឆ្អឡា 
ហាីយ ន  
  
 

ក្បឆ្េសឆ្ៅកោ ងតំបនឆ់្នោះមានក្បជាជនឆ្ដ្ើម្តដ្លគ្មម នសិេធចិ្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្ៅកោ ងកម្មវធិីឆ្នោ ត DV ឆ្ៅនោ ឆំ្នោះ៖ 

ឆ្ក្បស ីល កូ  ំប  ីសាធា ណ ដ្ឋដូ្ម្នីកី តអលសាល់វ ឌ ័ ហ្គា តម់ា ឡា នហេី ហាមា អ កី និង ម្ កិស ិក។ 


